
 

 
RHAID I BOB CHWARAEWR RHWNG 5-16 GAEL CANIATÂD RHIENI TRWY ARWYDDO’R FFURFLEN HON A MYND I'R ARDAL CHWARAE HEB 
OEDOLYN - RHAID I BOB CHWARAEWR AR GYFER PARTION GYNNAU NERF FOD YN 5 OED NEU FWY 

 
Enw'r Chwaraewr : ……………………………………………………………………….  
 
Dyddiad Geni (os o dan 16 oed): ………………………………………………………………………….. 
 
Enw cyswllt brys: ……………………………………………………………….. 
 
Rhif ffôn mewn argyfwng: ……………………………………………………… 

 
Rhestrwch unrhyw gyflyrau meddygol y dylem fod yn ymwybodol ohonynt: …………………………………………………………………………………… 
 
RHEOLAU DIOGELWCH 
Mae'r canllawiau hyn ar gyfer diogelwch pawb sy'n defnyddio ein hoffer, a chyfrifoldeb yr huriwr yn unig yw sicrhau y cedwir atynt. Ni all 
Partïon Gynnau Nerf dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw anaf a achosir i unrhyw un sy'n defnyddio'r offer hwn yn esgeulus, yn methu â 
gwisgo'r gogls a ddarperir neu’n peidio â dilyn y rheolau a ddarperir gan ein staff.  
 

 Mae'n ofynnol i rai sy’n cymryd rhan wisgo'r gogls a gyflenwir yn gywir BOB AMSER wrth chwarae Gemau NERF gyda Phartïon Gynnau 
Nerf.  

 Ni chaniateir i rai sy’n cymryd rhan danio eu gwn nerf yn fwriadol at ben person.  

 Ni chaniateir i rai sy’n cymryd rhan danio yn agos.  

 Bydd ein rheolau chwarae’n deg yn cael eu hesbonio yn y briffiad cyn i'r gêm ddechrau.  

 Rhoddir rhybudd i blant am chwarae’n annheg droeon.  

 Efallai y bydd chwaraewyr yn cael eu gwahardd o’r gêm ac y gofynnir iddynt adael y lleoliad yn llwyr yn ôl disgresiwn y trefnwyr os 
byddant yn camymddwyn ac os methant â chadw at y rheolau diogelwch. 

 Bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn dwyn offer neu stoc yn cael ei erlyn yn ôl y gyfraith. 
 
Am resymau diogelwch, gallai'r trefnydd neu ei asiantau wahardd rhai sy’n cymryd rhan yn y digwyddiad heb roi unrhyw resymau os ydynt 
yn teimlo eu bod o bosibl yn niweidiol i ddefnyddwyr eraill. 
 
INDEMNIAD I'W ARWYDDO GAN RIANT NEU WARCHEIDWAD CYFREITHIOL Y PLANT SY’N CYMRYD RHAN MEWN GWEITHGAREDDAU 
PARTION GYNNAU NERF.  
 

 Rwyf i, sydd wedi llofnodi isod, yn cydnabod fy mod wedi darllen neu wedi cael gwybod am y rheolau diogelwch sy'n ymwneud â 
chyfranogiad fy mhlentyn mewn Partion Gynnau Nerf, a fy mod yn deall y rheolau hyn ac yn derbyn y risgiau sydd ynghlwm wrth 
gymryd rhan yn y gêm hon. 

 Rwy'n ymwybodol ac yn deall bod cymryd rhan yn y gêm yn cynnwys ymdrech gorfforol a meddyliol dwys.  

 Rwy'n ymwybodol bod cymryd rhan yn y gweithgaredd hwn yn cynnwys rhedeg a allai arwain at lithro, baglu neu syrthio. 

 Rwy'n deall y gall cochni a /neu gleisio ddigwydd o ganlyniad i gymryd rhan mewn PARTION GYNNAU NERF. 

 Rwy'n gwarantu fel Rhiant neu warcheidwad bod fy mhlentyn yn rhydd o unrhyw gyflwr meddygol a allai beryglu ei fywyd neu ei les 
neu fywyd neu les unrhyw gyfranogwr arall. 

 Drwy fy llofnod yma, rwy'n wirfoddol ac yn fwriadol yn cymryd yn ganiataol y risgiau sydd ynghlwm wrth y gweithgaredd hwn y mae fy 
mhlentyn yn cymryd rhan ynddo.   

 
Gyda fy llofnod rwy'n derbyn yr ymwadiad hwn : 

Enw Diwethaf: …………………………... 

Enw cyntaf: ………………………….. 

Dyddiad: …………………………………. 

 

Llofnod Rhiant neu warcheidwad: ……………………………………………………………………. 

Rwy'n cydnabod fy mod wedi bod yn fodlon llofnodi'r ddogfen hon ac rwy'n tystio fy mod i yn rhiant /gwarcheidwad i’r plentyn 
dan sylw. 
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