Ffurflen Gofrestru

Mae'r wybodaeth ganlynol yn gwbl gyfrinachol a bydd yn cael ei chadw fel cofnod parhaol i gefnogi
archebion ar ôl ysgol, Clwb yr Enfys. Rhowch wybod i ni ar unwaith am unrhyw newidiadau.

Cyfenw Plentyn: ______________ Enw Cyntaf: ________________
Rhyw: _________________ Dyddiad Geni: _________________
Cyfeiriad: _________________________________________________

MANYLION CYSWLLT:

Rhiant / Gwarcheidwad (Mam) Enw:

Rhiant / Gwarcheidwad (Tad) Enw:

_______________________________________________________
Cyfeiriad Cartref::

Cyfeiriad Cartref:

Rhif ffôn Cartref

Rhif ffôn Cartref:

ffôn Symudol:

ffôn Symudol:

Ebost:
Ebost:
__________________________________________________________________
Rhif ffôn yn ystod y dydd / gwaith ac
Estyniad:

Rhif ffôn yn ystod y dydd / gwaith ac
Estyniad:

Enw unrhyw berson awdurdodedig i gasglu plentyn a Pherthynas:
_________________________________________________________________

CYSYLLTIADAU MEWN ARGYFWNG: Rhowch fanylion dau berson a gellir cysylltu â
hwy mewn argyfwng ac sy'n gallu casglu'ch plentyn pe bai'r angen yn codi:
Enw:

Perthynas:

Rhif Ffôn:

Manylion Meddyg / Meddygol: _____________________________________
Rhif Ffôn Meddyffa: __________________________
Enw a Chyfeiriad y feddygfa:
_________________________________________________________________
Iechyd Plant: Rhowch fanylion materion iechyd sylweddol (gan gynnwys anghenion addysg
arbennig a / neu ddatganiad corfforol):
__________________________________________________________________
Manylion unrhyw Ofynion Deietegol Arbennig, Alergeddau (plasteri, paill, llwch ac ati)”
Unrhyw wybodaeth arall y dylem fod yn ymwybodol ohono e.e. gorchmynion
llys/cyfreithiol
__________________________________________________________________

Rwy'n rhoi caniatâd i aelod o staff weinyddu cymorth cyntaf os oes angen.
Rwy'n caniatau i unrhyw driniaeth feddygol frys sy'n angenrheidiol tra bydd fy
Mhlentyn yn bresennol yn y clwb.Rwy'n caniatau staff y clwb arwyddo unrhyw
fath o Caniatâd ysgrifenedig ar gyfer triniaeth feddygol brys ar fy rhan, os bydd
oedi am ganiatad ysgrifennedig rhiant yn peryglu iechyd fy mhlentyn

Nodwch
Ie neu Na

CANIATAD RHIENI:
Ystyriwch y datganiad canlynol a nodwch Ie neu Na yn y blwch ar
ochr dde pob datganiad:
Ffotograffau / Delweddau symudol: yn achlysurol, efallai y byddwn yn tynnu lluniau
o'r plant sydd dan ein gofal.
Rwy'n cytuno i'r defnydd o luniau / lluniau fideo fy mhlentyn gael eu defnyddio mewn
byrddau cyhoeddi / arddangos printiedig at ddibenion hyrwyddo..
A allwn ddefnyddio lluniau eich plentyn ar ein gwefan?
Ydych chi'n hapus i'ch plentyn ymddangos yn y wasg?
Rwy'n deall na ellir dal staff yn gyfrifol am eitemau coll.
A ydych chi'n caniatau i aelodau staff y clwb roi eli haul ar eich plentyn
pan yn heulog? (Breichiau, coesau, ysgwyddau ac wyneb plentyn fel sy'n briodol)

CANIATAD DATGANIAD:
Rwy'n caniatau i'm plentyn gael lle yn y clwb hwn, yn ôl y telerau
ac amodau a'i bolisïau a'i weithdrefnau. Rwyf yn deall y disgwyliadau a
rhwymedigaethau sy'n ymwneud rhyngof a'r clwb ac yn cytuno i gadw atynt:
Rwyf wedi derbyn copi o'r ffurflen Cytundeb Clwb a Rhiant
Rwy'n cytuno i gadw at weithdrefnau talu ac archebu'r Clwb
Deallaf y bydd talu’n hwyr neu diffyg talu ffioedd yn peryglu
Presenoldeb parhad fy mhlentyn yn y clwb.
Rwy'n cadarnhau bod y wybodaeth a roddir uchod yn gywir ac rwy'n addo cysylltu
ar unwaith os bydd unrhyw un o'r manylion yn newidiadau.
Llofnod y Rhiant / Gwarcheidwad:_______________________________________
Dyddiad:_______________________
Dychwelwch y ffurflen i Clwb yr Enfys /Ysgol
Diolch

