Dydd Sadwrn 12 Mai 2018
Cais ar gyfer Stondin
Cwblhewch yr adrannau perthnasol mewn LLYTHRENNAU BRAS os gwelwch yn dda:
Enw:
Sefydliad:
Cyfeiriad:

Rhif ffôn:
Rhif ffôn symudol:
Cyfeiriad e-bost:
Iaith gyswllt ddewisol:

Saesneg

Cymraeg

Categori a maint y gofod stondin sydd ei angen (ticiwch y blwch perthnasol)
Arddangoswr - Dyfnder sefydlog o 15 troedfedd
Hyd 15 troedfedd - £100

Hyd 20 troedfedd - £135

Hyd 25 troedfedd - £170

Hyd 30 troedfedd - £200

Elusen/Mudiad Gwirfoddol
- Pris penodol o £40 am fwyafswm o 15 troedfedd x 15 troedfedd
Masnachwr Marchnad - Dyfnder sefydlog o 15 troedfedd
Hyd 15 troedfedd - £50

Hyd 20 troedfedd - £65

Hyd 25 troedfedd - £80

Hyd 30 troedfedd - £90

Arall - pris wrth wneud cais
Cyflenwad Trydan - £60

SYLWER NA DDERBYNNIR MASNACHWYR AR Y DIWRNOD

Disgrifiad o’r cynnyrch ar gael a gofynion

Parcio
Caniateir un cerbyd ar gyfer bob cais i aros ar y safle. Ni fydd modd i unrhyw gerbyd ychwanegol barcio
wrth ymyl arddangosfeydd oni chytunir hynny ymlaen llaw gyda’r Trefnydd.
Rhif cofrestru

Talu ar gyfer stondin
Gellir talu yn y dulliau canlynol:
a) Trwy drosglwyddiad banc i: CBS Conwy; Banc: Barclays; Cod Didoli: 20-51-23; Rhif Cyfrif:
60051098; Cyfeirif: 7GZ 401 Z439;
b) Trwy gerdyn credyd/debyd drwy ffonio 01492 577839.

Dogfennau i’w cynnwys gyda’ch ffurflen gais wedi’i chwblhau
NI FYDDWN YN GALLU PROSESU EICH CAIS HEB Y CANLYNOL:

Amgaeedig

Pob ymgeisydd i ddarparu copi o’u sicrwydd yswiriant trydydd parti. Bydd angen o leiaf
£5,000,000 o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Mae’n rhaid i bob unigolyn/sefydliad drefnu
eu sicrwydd yswiriant eu hunain
Pob ymgeisydd i ddarparu copi o’u Hasesiad Risg neu gwblhau’r Datganiad Iechyd a
Diogelwch amgaeedig
Arlwywyr i ddarparu copïau diweddaraf o’u tystysgrifau bwyd a hylendid

Datganiad
•
•
•

Rwyf wedi darllen a deall y Wybodaeth a’r Amodau fel y dehonglwyd gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Conwy
Rwyf wedi trefnu taliad ar gyfer bod yn bresennol yn Prom a Mwy 2018 (naill ai drwy
drosglwyddiad banc neu drwy taliad cerdyn)
Rwyf wedi amgáu dogfennau fel y manylwyd uchod

Llofnodwyd: ................................................................................ Dyddiad: .................................
Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen hon erbyn dydd Gwener, 23 Mawrth 2018
fan bellaf (ni dderbynnir ceisiadau hwyr) i:
Prom a Mwy 2018, Cyfathrebu a Marchnata Corfforaethol,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, CONWY, LL32 8DU
Ffôn: 01492 577839
E-bost: promxtra@conwy.gov.uk

