CYTUNDEB RHWNG
CLWB YR ENFYS
&
RHIENI / GWARCHEIDWAD

ORIAU CLWB
Ø Bydd fy mhlentyn yn mynychu'r Clwb rhwng 3.30pm a 5.30pm
Ø Byddaf yn sicrhau y bydd ef / hi yn cael ei gasglu yn ystod yr amser uchod, heb
fod yn hwyr.
Ø Rwy'n deall bod cost ychwanegol o £ 2.00 am bob 10 munud wedi 5.30.

FFIOEDD

Ø
Ø

Ø
Ø

£2.00 rhwng 3.30y.p a 4.00 y.p
£6.50 i 1 plentyn ar gyfer un sesiwn
£5.00 i'r ail blentyn
£3.00 i'r trydydd plentyn
£3.50 rhwng 4.30 y.p a 5.30 y.p
Rhaid talu ar ddiwedd pob sesiwn neu ar ddiwedd yr wythnos.
Os yw fy mhlentyn wedi cael ei derbyn yn y clwb ymlaen llaw, os byddaf yn newid
fy meddwl ac yn eu casglu am 3.30 y.p. Rwy'n deall y codir y pris llawn arnaf, os
na hydysi y clwb.
I archebu lle – Rwyn deall bod angen cysylltu a’r clwb, 24 awr, o flaen llaw trwy
neges destun ar 07538634230.
Rwy'n deall y bydd talu ffioedd yn hwyr neu'n hwyr yn peryglu presenoldeb fy
mhlentyn yn y clwb.

GWEITHDREFNAU MEWN ACHOS SALWCH
Ø Os yw'ch plentyn yn sâl yn ystod sesiwn clwb, bydd aelod o staff yn cysylltu â'r
person a enwir ar ffurflen gofrestru'r plentyn.
Ø Ni fydd unrhyw dâl os yw'r plentyn yn absennol oherwydd salwch
Ø Os yw'ch plentyn yn dioddef o glefyd heintus, bydd gofyn i chi ei gadw ef / hi o'r
clwb am y cyfnod penodedig nes ei fod yn glir o glefyd.
Ø Os yw'ch plentyn yn chwydu neu os oes ganddo ddolur rhydd, bydd gofyn i chi ei
gadw ef / hi o'r clwb am o leiaf 48 awr ar ôl i'r symptomau glirio.
Ø Rwy’n deall fod yn rhaid i mi gydymffyrfio i chanllawiau COVID-19 ynglyn â
salwch.
MEWN ARGYFWNG - os oes angen sylw ar eich plentyn, cysylltir â chi ar unwaith. Os
oes angen triniaeth feddygol brys ar eich plentyn, cymerir camau yn unol â'r caniatâd a
lofnodwyd gennych ar y ffurflen Gofrestru.

BYRBRYD
Mae'r clwb yn hyrwyddo cynllun bwyta'n iach, yn ystod y sesiwn bydd eich plentyn yn
cael cynnig y byrbrydau canlynol

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Brechdanau (bara brown) ham / caws neu'r ddau
Wrap - ham / caws neu'r ddau
Tosti – Ham a chaws
Tost / crwmpedau
cracers - ham / caws
Grawnfwyd- Weetabix neu cheerios
Ffrwythau neu iogwrt
Bisgedi ar ddydd Gwener
Sgwash di siwgwr / dŵr / llaeth

Mewn amgylchiadau arbennig, gellir cynnig bwydydd eraill. Rhoddir sylw i unrhyw
anghenion dietegol arbennig sydd gan eich plentyn yn unol â'r wybodaeth ar y ffurflen
gofrestru.

CYFLE CYFARTAL
Yn unol â polisi Cyfle Cyfartal, bydd y clwb yn sicrhau bod pob plentyn yn cael yr un
cyfleoedd â phob plentyn arall yn y clwb.

SYLWADAU A CHWYNION
Ø Mae'r Clwb yn croesawu eich sylwadau ar y gwasanaeth a gynigir.
Ø Gallwch gyflwyno'ch sylw / cwyn i reolwraig y clwb, Carys Bowen.

Llofnod ……………………………………………….(rhiant / Gwarcheidwad) Dyddiad ………………………………
Llofnod ……………………………………………… (Rheolwr) Dyddiad ………………………………

