Cynhadledd 75 Mlwyddiant Cymdeithas Gwenynwyr Cymru
13, 14 a 15 Gorffennaf, 2018
FFURFLEN CADW LLE (pris gostyngol cyn 31 Mai)
Person 1af …………………………………………………………...............
2il berson …………………………………………………………………....
Cyfeiriad ………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………....
………………………………… Cod Post …………………….......
Ffôn

……………………... ebost ………………………………………..

Talwch â siec. Anfonwch y ffurflen wedi'i llenwi a siec am y cyfanswm i Cymdeithas
Gwenynwyr Cymru a'ch cyfeiriad ebost neu amlen A5 â'ch cyfeiriad a stamp arni at
Ysgrifennydd Digwyddiadau CGC, Mrs. J. Wheeler, Mertyn Downing, Mertyn Downing
Lane, Chwitffordd/Whitford, ger Treffynnon/Holywell. CH8 9EP i gael cydnabyddiaeth am
eich ffurflen.
Dylai taliadau BACS gael eu gwneud i Fanc HSBC Bank, Y Drenewydd, Cod didoli 4034-33, Rhif cyfrif 31499513, Cymdeithas Gwenynwyr Cymru. Wrth ddefnyddio'r dull hwn,
cofiwch roi EICH ENW A'CH COD POST yn y blwch cyfeirio a chofiwch anfon y
ffurflen at Mrs. J. Wheeler yn y cyfeiriad uchod.
Pwysig: Rhaid cadw lle ymlaen llaw.
Cadwch le'n gynnar gan ein bod yn disgwyl ymateb da.
NI FYDD MODD CADW LLE AR ÔL 10 MEHEFIN
Amodau a Thelerau'r Cadw Lle

Eich Cymdeithas Wenyna (os o gwbl) .........................................................

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru sy'n trefnu'r digwyddiad hwn.

Anghenion deiet arbennig neu eraill ............................................................

Rhaid talu'n llawn wrth gadw lle. Hyn a hyn o leoedd sydd yn y Cinio Mawreddog.
Anfonir cadarnhad ichi gadw lle drwy ebost. Os oes angen copi caled, anfonwch amlen A5
gyda'ch cyfeiriad a stamp arni. Os ydych chi'n canslo, bydd ffi canslo o £100 y person am y
Gynhadledd gyfan, pro rata am gyfnodau byrrach. Gallwch gyfnewid dyddiadau unrhyw
bryd heb orfod talu ffi ond rhowch wybod inni am y newid.

Gallwch gadw lle naill ai i'r gynhadledd gyfan (disgownt cyn 31 Mai) neu, os ydych chi
eisiau, gallwch ddod fel ymwelydd dydd, am un diwrnod unigol neu ragor. Dydy'r
prisiau ddim yn cynnwys te, coffi a phrydau heblaw am y rhai a nodir. Gweler
amodau a thelerau llawn y bwcio drosodd.

Cost y
Person
Cynhadledd Gyfan ~ llety am 2 noson, a
Chinio Mawreddog
(pris gostyngol cyn 31 Mai: £160)
Dydd Gwener gan gynnwys llety

£160/
£184

Dydd Sadwrn gan gynnwys llety

£67

Cinio Mawreddog y Gynhadledd nos Sadwrn

£40

Darlithoedd a Gweithdai'n unig, dydd Gwener

£15

£57

Darlithoedd a Gweithdai'n unig, dydd Sadwrn £25/£30
(£25 pris gostyngol)
Darlithoedd a Gweithdai'n unig, dydd Sul
£15

Nifer

Cyfanswm
Cost £

Dylech roi gwybod am anghenion deiet arbennig neu eraill wrth gadw lle.
Mae'r trefnwyr yn cadw'r hawl ar unrhyw bryd, a heb rybudd, i newid lleoliad y
Gynhadledd a/neu'r siaradwyr a'r gweithdai o'r rhai sydd yn y rhaglen.
Hefyd mae'r trefnwyr yn cadw'r hawl, fel y gwelant yn dda, i ganslo'r Gynhadledd heb
unrhyw atebolrwydd, ac eithrio y byddai arian a dalwyd yn cael ei ad-dalu.
Nid yw'r trefnwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y safbwyntiau y bydd siaradwyr neu
unrhyw berson arall yn eu mynegi yn y Gynhadledd.
Mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn y llety. Mae pob ystafell yn un
en-suite gyda chyfleusterau gwneud te a choffi a mynediad i gegin a lolfa, i'w rhannu gan 6
neu 8 o bobl. Rhowch wybod pe hoffech gael eich ystafelloedd gyda’ch gilydd fel grŵp.
Mae sawl ffreutur ar agor ar y camwps ar gyfer bwyd neu gallwch hunanarlwyo.
Ymddiheuriadau, dim cŵn nac anifeiliaid anwes eraill.

Llety'n unig, dydd Gwener
Llety'n unig, dydd Sadwrn

CYFANSWM

£42 y nos
Mae lle i barcio ceir am ddim.
Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ym mis Gorffennaf.

