
Ffurflen gofrestru

Rydym yn argymell eich bod yn cofrestru ar-lein os yn bosibl ar stroke.org.uk/stepout. 
Fel arall, llenwch y ffurflen isod.

Teitl:

Cyfenw:

Cyfeiriad:

Rhif cyswllt:

E-bost:

Enw cyswllt mewn argyfwng:

Rhif ffôn cyswllt mewn argyfwng:

Faint ydych chi’n anelu at ei godi  £

Ydy strôc wedi cyffwrdd â’ch bywyd chi?     Ydy         Nac  
Os ydyw, a fyddech chi’n fodlon rhannu eich stori?  Byddwn            Na fyddwn  

/ /

Crysau T:

Codi arian

Cod post:

Dyddiad geni:

Enw Cyntaf:

Pa weithgaredd ydych chi’n cymryd rhan ynddo?

Plentyn 3/4 Plentyn 7/8Plentyn 5/6

Bach Canolig Mawr XL XXL

e.e. £100

Gyda’n gilydd gallwn goncro strôc 
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TELERAU AC AMODAU
Drwy lenwi’r ffurflen gofrestru, rydych yn cytuno i’r telerau ac amodau canlynol:

 • Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddiadau’r trefnwyr neu’r asiantau a benodwyd ganddynt.
 • Rhaid i chi fod yn hapus eich bod yn ddigon iach i gymryd rhan cyn cofrestru ar gyfer y digwyddiad ac 

ni ddylech fod o dan ddylanwad alcohol nac unrhyw sylwedd arall. Os ydych yn cymryd meddyginiaeth 
a allai achosi i chi deimlo’n gysglyd, neu unrhyw sgil effeithiau eraill, mynnwch gyngor meddygol cyn 
llenwi’r ffurflen gais.

 • Os ydych yn cofrestru rhywun sydd o dan 16, rhaid mai chi yw’r rhiant neu warcheidwad, a bydd rhaid i 
chi arwyddo rhybudd ymwadiad ar ran y plentyn. Rhaid i blant fod gydag oedolyn cyfrifol.

 • Bydd y Gymdeithas Strôc yn cymryd gofal cyfrifol i sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei arwain mewn 
modd diogel. Ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw niwed, anaf na cholled yn codi’n uniongyrchol neu 
anuniongyrchol o fai gan gyfranogwyr.

 • Cadwn yr hawl i wahardd unigolion rhag cymryd rhan ac i newid y llwybr a hysbysebwyd ar unrhyw adeg 
hyd at ddiwrnod y digwyddiad.

 • Ni roddir ad-daliadau ond derbyniwn ddirprwyon a enwyd.
 • Mae cyfranogwyr yn caniatáu i’r Gymdeithas Strôc ddefnyddio unrhyw luniau a dynnwyd yn ystod y 

digwyddiad at ddiben hysbysebu neu olygu, gan gynnwys ar y we.

DIOGELWCH DATA 
      Os ydych yn hapus i dderbyn gwybodaeth am waith Y Gymdeithas Strôc drwy e-bost, ticiwch y blwch.
      Weithiau byddwn yn caniatáu i sefydliadau eraill, y mae eu bwriadau yn debyg i’n rhai ni, gysylltu â’n 
cefnogwyr. Os nad ydych am glywed gan y sefydliadau hyn, ticiwch y blwch. 
 
Ticiwch yma os fyddai’n well gennych pe na fyddem yn cysylltu â chi drwy’r post       neu dros y ffôn

Sut glywsoch chi am y digwyddiad? 
      Ar lafar            Newyddion am strôc              Cyfryngau cymdeithasol 
      Clwb/grŵp strôc        Arall

Gyda’n gilydd gallwn goncro strôc 

Rhif y cerdyn:

Dyddiad gorffen:

/ / /

/

       Amgaeaf siec am £5 yn daladwy i ‘Y Gymdeithas Strôc’
       Wnewch chi dynnu £5 o fy ngherdyn debyd/credyd 
Math: Visa/Mastercard/Maestro (dilewch fel y bo’n briodol)

Llofnod

Cyfeiriad cofrestru’r cerdyn (os yn wahanol i’r cyfeiriad uchod):

Dyddiad

Enw deiliad y cerdyn (fel sydd ar y cerdyn):

Cost cofrestru


