Ffurflen Gais am
Aelodaeth 2016/2017
i Glybiau Gofal Plant All-Ysgol Unigol

(*Cysylltwch â ni os ydych yn aml-ddarparydd, sydd â sawl lleoliad mewn sir.)

I Ddod yn Fuan!

Gwefan newydd sbon ac iddi swyddogaethau ychwanegol. Hysbysebwch eich swyddi gwag,
diweddarwch eich data aelodaeth eich hun, ailymaelodwch y flwyddyn nesaf ar-lein, a chewch hyd yn oed eich gwefan eich hun* Byddwn
yn anfon atoch fanylion lansio’r wefan newydd maes o law.(*codir taliadau ychwanegol).

Pam dod yn aelod?

Aelodaeth Flynyddol:

£40

Gall eich clwb fanteisio ar y canlynol am lai na £3.33 y mis:
• Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yw
Nghymru.

llais cenedlaethol Clybiau Gofal Plant All-Ysgol yng

• Cewch arweiniad arbenigol gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ar gynllunio busnes, ehangu, cofrestru
a sicrwydd ansawdd, ynghyd â phob agwedd arall ar y ddarpariaeth o Glybiau Gofal Plant All-Ysgol.
Cefnogaeth gan eich swyddfa ranbarthol, sy’n rhoi arweiniad ar faterion gofal plant a busnes.

• Cyrsiau hyfforddi di-dâl neu am bris gostyngol, ynghyd â chymwysterau i staff a rheolwyr
Clybiau All-Ysgol.* Prynwch Weithdy Clwb gennym am bris gostyngol. (Codir £50.00 ychwanegol am
weithdy ar rai nad ydynt yn aelodau).
• Prynwch Weithdy Clwb gennym am bris gostyngol. (Codir £50.00 ychwanegol am weithdy ar rai nad ydynt yn
aelodau)
• Bwletin

misol

yn rhoi ffynonellau ariannu penodol (cyfeiriad e-bost yn ofynnol) ac e-ddiweddariadau

rheolaidd drwy’r Cyswllt Cyson. Tîm ariannu a chefnogi wrth law i’ch cynorthwyo i wneud ceisiadau
am grantiau, a syniadau ar sut i godi arian.
• Yswiriant am bris gostyngol drwy Morton Michel – arbenigwyr ar yswiriant gofal plant.
• Mynediad i dudalennau

ac adnoddau arbennig i aelodau ar y we: www.clybiauplantcymru.org.
Mynediad at adnoddau a syniadau am weithgaredau yn ddi-dâl drwy ein cyfrifon Facebook a
Pinterest.

•
•
•
•

Tanysgrifiad i’r newyddlen chwarterol, ’Y Bont’ YN DDI-DÂL– graddfeydd gostyngol
am hysbysebu a chyhoeddiadau achlysurol yn DDI-DÂL neu am bris gostyngol.
Hysbysebu am staff i’ch clwb ar ein gwefan – YN DDI-DÂL – ddim ond drwy e-bostio

recruitment@clybiauplantcymru.org

Teganau/cyfarpar am bris gostyngol

(cewch y manylion gyda’ch tystysgrif).

drwy Stepping Stones ac EYP Direct

Hyrwyddiad i’ch clwb yn ddi-dâl drwy’r cyfleuster ‘Chwiliwr Clwb’
ar wefan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs.
*lle mae ariannu ar gael

Elusen Gofrestredig 1093260.
Cwmni cyfyngedig trwy warant4926436.
Yn gweithio mewn partneriaeth â:

Cysylltwch â Ni!
Byddai’n dda gennym glywed gennych.
Gellwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion isod.

Swyddfa Gyffredinol a Thîm De Ddwyrain Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Tŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd CF14 5UW
Ffôn: 029 2074 1000. E: info@clybiauplantcymru.org

Tîm Gogledd Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, 19 Princes Drive, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8HT
Ffôn: 01492 536318. E: info-nw@clybiauplantcymru.org

Tîm Gorllewin Cymru

Uned 2, Clos Gelliwerdd, Parc Busnes Cross Hands, Cross Hands, Sir Gaerfyrddin. SA14 6RX
Ffôn: 01269 831010. E: info-ww@clybiauplantcymru.org

I Holi am Aelodaeth

Ffôn: 029 2074 1000.
E: membership@clybiauplantcymru.org

I Hysbysebu Swyddi

Ffôn: 029 2074 1000.
E: recruitment@clybiauplantcymru.org

I Gwyno neu Ganmol

Ffôn: 029 2074 1000.
E: contact@clybiauplantcymru.org

Cysylltiadau defnyddiol eraill
Morton Michel – Arbenigwyr mewn Yswiriant Gofal-Plant
Alhambra House, 9 St Michael’s Road, Croydon, CR9 3DD
Ffôn: 0845 2570118. E: playsafe@mortonmichel.com G: www.mortonmichel.com
Stepping Stones
Unit 36, Main Avenue, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, ger Caerdydd. CF37 5UR
Ffôn: 029 2002 9724. E: info@steppingstinesonline.co.uk G: www.steppingstonesonline.co.uk
EYP Direct Ltd.
Alhambra House, 9 St Michael’s Road, Croydon, CR9 3DD
Ffôn: 202 3370 0885. E: info@eypdirect.co.uk G: www.eypdirect.co.uk
Dylech gadw’r ddalen hon i bwrpas cyfeirio. Datodwch y ffurflen gais am aelodaeth a’i dychwelyd, ynghyd â siec,
neu gan nodi’r dull o dalu, i’r cyfeiriad a roddir ar y ffurflen.

www.clybiauplantcymru.org

Ymholiadau Cyffredinol

Ffurflen Gais am
Aelodaeth 2016 - 17

Mae’r ffurflen hon ar gyfer Clybiau Gofal Plant AllYsgol unigol YN UNIG. Mae Clybiau Gofal Plant All-Ysgol
yn cynnwys Clybiau Brecwast (sy’n rhedeg cyn dechrau’r
diwrnod ysgol), Clybiau Ôl-Ysgol (sy’n rhedeg ar ddiwedd
y diwrnod ysgol - o 15.00 ymlaen fel arfer), a Chlybiau
Gwyliau sy’n rhedeg yn ystod gwyliau’r ysgol. Os nad ydych
wedi’ch cynnwys yn y categori hwn, neu os ydych yn amlAelodaeth Flynyddol:
ddarparydd â sawl lleoliad mewn sir, gofynnwn i chi ebostio m
embership@cybiauplantcymru.org am fanylion ar Aelodaeth
Gysylltiedig. Printiwch ar y ffurflen hon, mewn inc du neu
las, os gwelwch yn dda.
Nodwch isod gyfeiriad lleoliad eich Clwb Gofal Plant All-Ysgol. Dyma’r cyfeiriad a ddefnyddir os ydych
wedi cytuno i gael eich ychwanegu i’n cyfleuster chwiliwr clwb. Dyma, hefyd, y manylion a ddefnyddir os
bydd rhiant neu berson â diddoreb yn ffonio un o’n swyddfeydd i ofyn am fanylion clybiau yn eu hardal
nhw. Cwbhlewch yr HOLL wybodaeth hon, os gwelwch yn dda.
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£40

Manylion y Clwb

Enw Cyntaf:

Cyfenw:

Enw’r Clwb / Enw’r Gyfundrefn:
Enw(au) Blaenorol y Clwb (os o gwbl):
Rhif Aelodaeth cyfredol:
A oes gennych (ticiwch bob un perthnasol):

Clwb Gofal Plant
Brecwast

Clwb Gofal Plant
Ôl-Ysgol

Clwb Gofal Plant
Gwyliau

Clwb Menter Brecwast
am Ddim

Cyfeiriad y Clwb:

Sir y Clwb:

Cod Post y Clwb:

Rhif ffôn y Clwb:

Ffôn symudol:

Caiff aelodau gyfle i dderbyn buddiannau ychwanegol drwy ein gwefan ar www.clybiauplantcymru.org Er mwyn gwneud hyn, bydd gofyn ichi roi inni gyfeiriad
ebost. Unwaith y bydd y wybodaeth hon gennym, anfonir cyfrinair atoch fel mater o drefn. Bydd y cyfrinair hwn yn rhoi ichi fynediad i wybodaeth ac adnoddau sydd
ar gael i aelodau yn unig. Gall y cyfeiriad ebost hwn fod yn gyfeiriad ebost Clwb neu’n gyfeiriad ebost personol, gan na fyddwn yn ei rannu ag eraill heb eich caniatad
chi. Bydd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs hefyd yn defnyddio eich cyfeiriad ebost i gadw mewn cysylltiad â chi ac anfon ichi’r E-newyddion gan leihau ein heffaith
ar yr amgylchedd. Os yw’n well gennych inni beidio â chysylltu â chi drwy ebost yn y modd yma, ticiwch yma, os gwelwch yn dda.

Club Address

Cyfeiriad ebost:

Cyfeiriad gwefan:
Yn fantais ychwanegol wrth ddod yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, ychwanegir eich clwb i gyfleuster ‘chwilio’ ar ein gwefan, www.clybiauplantcymru.org.
Nodwch yn y blwch isod os cytunwch i’ch gwybodaeth gael ei defnyddio i’r pwrpas hwn.

Iawn, cewch rhestru ein clwb 

Dim diolch, nid ydym an gael ein rhestru 

Rhoi cyfeiriad eich ebost/gwefan gyda’r wybodaeth am y clwb ar cyfleuster ‘chwiliwr clwb’?

Iawn 

Na 

Person Cofrestredig:
Cofrestrwyd gydag AGGCC:

Do 

Naddo 

Rhif Cofrestru gydag AGGCC:

Oes yna unrhyw beth hoffech ei ddweud wrthym am eich clwb e.e. eich bod yn arbenigo mewn anghenion arbennig a.y.b.?
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Manylion Gohebu
Anfonwch ohebiaeth atom i:
Enw cyntaf y Person Cyswllt:

Os byddai’n well gennych pe bai gohebiaeth megis ‘Y Bont’, ein newyddlen chwarterol, a
gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi a.y.b., yn cael ei hanfon i gyfeiriad gwahanol – h.y. nid i’r
Clwb, yna nodwch hynny isod. Pwysleisiwn NAD ychwanegir y wybodaeth hon i’r wefan, ac
na chaiff ei rhannu ag unrhyw un arall. Byddwch yn derbyn gohebiaeth i UN cyfeiriad YN
UNIG.
Cyfeiriad y Clwb 

Cyfeiriad gohebu 

Cyfenw’r Person Cyswllt:

Cyfeiriad Gohebu:

Sir yr ohebiaeth:

Cod post yr ohebiaeth:

Rhif ffôn y Person Cyswllt:

Rhif mudol y Person Cyswllt:

Deddf Diogelu Data 1998 Bwydir y wybodaeth i gronfa ddata ac fe’i cedwir gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs ar gyfrifiadur. Cyfyngir data personol i
enwau, teitlau a manylion cyswllt. Defnyddir y wybodaeth hon gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs i bwrpasau monitro, ac er mwyn postio gwybodaeth
a allai fod o fudd neu ddiddordeb i Glybiau All-Ysgol.
O bryd i’w gilydd gellid rhannu â chyfundrefnau eraill / aelodau o’r cyhoedd wybodaeth a allai fod o ddiddordeb i Glybiau All-Ysgol. Os nad ydych yn
fodlon inni ryddhau gwybodaeth o’r fath, ticiwch y blwch os gwelwch yn dda. 
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Defnyddir y wybodaeth isod i gynghori rhieni / pobl â diddordeb ynglŷn â’r math o
ofal plant a gynigir gan eich clwb. Hefyd, fe’i rhoddir ar ein gwefan (os ydych wedi
rhoi caniatâd i’ch clwb gael ei ychwanegu at ein gwefan) er mwyn y bobl hynny
a fyddai’n chwilio am glwb yn eich ardal chi. Cwblhewch y wybodaeth yma YN
LLAWN am bob un o’ch darpariaethau. (Ni nodir y ffioedd ar y wefan.)

Gwybodaeth Bwysig Arall am y Clwb

A oes gan eich clwb Yswiriant?

Oes 

Nac oes 

A yw eich clwb wedi ei leoli mewn ysgol?

Ydyw 

Nac ydyw 

Beth yw strwythr cyfreithiol eich clwb?

Cwmni a gyfyngir drwy warant 

Cymdeithas Anghorfforedig 

Elusen Gofrestredig  (rhowch y rhif) __________

Ysgol 

Masnachwr Unigol 

Cwmni cyfyngedig (preifat) 

Partneriaeth 

Arall (nodwch) ____________________

Os nad ydyw, ym mhle y lleolir eich clwb? (e.e. Canolfan Cymunedol, Neuadd Eglwys a.y.b.)

Faint o staff ydych chi’n eu cyflogi ar hyn o bryd?
Faint o rieni plant eich clwb sy’n gweithio neu’n hyfforddi ar hyn o bryd?
Faint o rieni plant eich clwb sydd yn hawlio Credydau Treth Teuluoedd sy’n Gweithio?
Faint o blant yn eich clwb sydd ag anghenion ychwanegol?
Prif iaith eich clwb:

Saesneg 
Clwb Gofal Plant Brecwast

Ar ba adegau y mae eich clwb ar
agor?

O:

Rhowch gylch am bob dydd y mae
eich clwb AR AGOR:

Ll

Tan:
M

M

Cymraeg 
Clwb Gofal Plant Ôl-Ysgol

O:
I

G

Ll

Tan:
M

M

Clwb dwyieithog 
Clwb Gofal Plant Gwyliau

O:
I

G

Ll

Tan:
M

M

Arall 
Clwb Menter Brecwast am Ddim

O:
I

G

Ll

Tan:
M

M

I

G

* Faint o leoedd ydych chi’n eu
darparu? *Os ydych wedi’ch cofrestru ag

AGGCC, dylai hyn fod yr un â’r rhif y’ch
cofrestrwyd ar ei gyfer.

Faint o blant, ar gyfartaledd, sy’n
bresennol pob dydd?
Sawl enw sydd gennych ar eich
cofrestr?
Beth yw eich ffioedd y sesiwn am 1
plentyn?
*dileer fel bo’n addas

£

* yr awr/dydd

£

* yr awr/dydd

£

* yr awr/dydd

£

* yr awr/dydd

Beth yw eich ffioedd y sesiwn am
frodyr/chwiorydd?
*dileer fel bo’n addas

£

* yr awr/dydd

£

* yr awr/dydd

£

* yr awr/dydd

£

* yr awr/dydd

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Rhed y flwyddyn aelodaeth o 01.04.2016-31.03.2017. Daw pob aelodaeth i ben ar 31.03.2017.
Dychwelwch y ffurflen hon, wedi’i gwblhau at:
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Tŷ’r Bont, Ffordd yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd. CF14 5UW.
Sut hoffech chi dalu? (ticiwch os gwelwch yn dda)
Pris: £40.00


Drwy siec (wedi’i gwneud yn daladwy i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs). Gwnewch yn siŵr, os gwelwch yn dda, fod y siec wedi’i hatodi
wrth y ffurflen hon.



Drwy drosglwydiad banc:



Enw’r cyfrif: Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Enw’r banc: Natwest Bank

Cod didoli: 54-30-01

Cyf: [Rhowch enw eich clwb]

Rhif y cyfrif: 23438053

Drwy Paypal gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd. Rhowch y cyfeiriad e-bost y dylid anfon yr anfon iddo, os gwelwch yn dda.

__________________________________________________@_____________________________________________________________________
Nodwch, os gwelwch yn dda, na chaiff yr aeldoaeth ei phrosesu hyd nes y derbynnir y taliad. PEIDIWCH ag anfon arian parod.

At ddefnydd y Swyddfa:

Dyddiad derbyn y ffurflen:

Rhif aelodaeth:

Rhif y Siec:

Dyddiad derbyn taliad BACS:

Dyddiad derbyn taliad Paypal:

Dyddiad anfon y dystysgrif:

Dyddiad adnewyddu: 31.03.2017

Cwmni cyfyngedig drwy warant 4296436

Elusen Gofrestredig 1093260

