
Cystadleuaeth Ymweld â’r Fro – Enillwch Lwybr Jin y Fro 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw diwedd Chwefror 2023. 

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Rhoddir gwybod 

i’r enillydd wedi hynny. 

Dewisir enillydd y gystadleuaeth ar hap. 

Mae’r wobr hon wedi’i chyfyngu i hyd at 2 berson yn unig.  

Rhaid i’r rheini sy’n cymryd rhan fod yn 18 oed neu’n hŷn. 

Mae'r wobr hon yn ddilys tan 1 Rhagfyr 2024. 

Rhaid cadarnhau derbyn y wobr erbyn 30 Mehefin 2023. Gall methu â gwneud hynny 

arwain at gynnig y wobr i rywun arall. 

Nid yw’r wobr yn cynnwys unrhyw fwyd na diod heblaw am yr hyn sy’n rhan o gynnig 

y gystadleuaeth.  

Bydd yr enillwyr yn gyfrifol am eu trefniadau teithio eu hunain. 

Nid oes modd trosglwyddo’r wobr ac nid oes arian parod i’w gael yn ei lle. 

Mae un wobr yn cynnwys llety un noson, ar sail gwely a brecwast yn y Vale Resort; 

profiad distyllfa llawn yn Nistyllfa Jin Hensol i gynnwys diwrnod o wneud jin a blasu jin 

a mynd ar daith o amgylch y ddistyllfa; a sesiwn blasu gwirodydd bersonol yn Craft 

Republic gyda photel am ddim o jin Ynys y Barri.  

Nid yw'r wobr yn cynnwys costau teithio; yswiriant teithio; cost unrhyw basbortau, fisâu 

neu ddogfennaeth teithio sydd ei hangen i enillydd y wobr deithio i'r Deyrnas Unedig; 

trafnidiaeth rhwng cartref enillydd y wobr a'r maes awyr; arian gwario personol; tipiau; 

neu unrhyw fwyd, diod neu weithgareddau na soniwyd amdanynt yn nisgrifiad y wobr. 

Enillydd y wobr fydd yn gyfrifol am unrhyw drethi, costau a threuliau ychwanegol yr eir 

iddynt yn ystod y daith. 

Mae'r wobr ar gael ar gyfer archebion a wneir ar gyfer dydd Sul hyd at nos Iau. Ni ellir 

defnyddio’r wobr ar gyfer nos Wener na nos Sadwrn. 

Mae'r wobr yn ddilys ar gyfer teithio rhwng 01 Chwefror 2023 a 01 Rhagfyr 2024. Nid 

yw’r wobr yn ddilys ar benwythnosau gwyliau banc. 

Cyfrifoldeb yr enillydd yw sicrhau bod yr holl ofynion o ran fisâu, pasbortau, yswiriant 

teithio ac iechyd yn cael eu cyflawni. 

Rhaid trefnu’r wobr o leiaf 30 diwrnod cyn y dyddiad teithio arfaethedig. Rhaid ei 

threfnu trwy e-bostio tourism@valeofglamogan.gov.uk  
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Mae'r wobr yn amodol ar argaeledd ac nid oes modd ei chyfnewid, ei throsglwyddo 

na’i had-dalu. Rhoddir y wobr ar gyfer yr Hyrwyddiad Gwobr hwn i’r enillydd fel a nodir 

yn y telerau ac amodau hyn. Rhaid i'r enillydd dderbyn y wobr ar y ffurf honno. Nid oes 

modd cael arian yn ei lle. Ni chaiff dewis arall ei gynnig. 

Os bydd yr enillydd yn canslo, am ba reswm bynnag, ni roddir gwobr arall. 

Mae darparwr y wobr a'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i amnewid y wobr gyda gwobr 

arall o werth tebyg os nad yw'r wobr wreiddiol a gynigir ar gael. 

Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am wobr os na fydd yn cyrraedd yr enillydd am 

resymau y tu hwnt i'w reolaeth resymol. 

Mae'r enillydd yn defnyddio'r wobr ar ei fenter ei hun. 

Ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw fethiant, atebolrwydd 

neu doriad gan unrhyw drydydd parti mewn cysylltiad â'r Hyrwyddiad Gwobr hwn neu’r 

wobr ac nid yw'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod i eiddo neu anaf 

personol a ddioddefir gan yr enillydd sy'n ymwneud â'r Hyrwyddiad Gwobr hwn neu'r 

wobr, ac eithrio yn achos marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod yr 

Hyrwyddwr neu gan gamliwiad twyllodrus ac, fel y caniateir gan y gyfraith, mae'r 

Hyrwyddwr a’i gwmnïau a'i asiantau cysylltiedig yn eithrio cyfrifoldeb a'r holl 

rwymedigaethau sy'n codi am resymau y tu hwnt i'w rheolaeth gan gynnwys unrhyw 

weithred neu fethiant unrhyw gyflenwr trydydd parti. 

Nid yw cyflogeion ac asiantau APL Media Limited (APL) neu unrhyw gwmni sy'n 

gysylltiedig â chynhyrchu neu ddosbarthu hyrwyddiad neu unrhyw un o'u cwmnïau 

cysylltiedig yn gymwys i gymryd rhan yn yr hyrwyddiad cymwys, nac ychwaith eu 

perthnasau neu aelodau o'u teuluoedd neu eu haelwydydd. 

Dim ond yn unol â’r hyn a nodir yn y telerau ac amodau hyn y gellir cymryd rhan yn yr 

Hyrwyddiad Gwobr hwn. 

Efallai y bydd angen i'r enillydd roi tystiolaeth i’r Hyrwyddwr o bwy ydyw os bydd yr 

Hyrwyddwr yn gofyn am hynny yn ôl ei ddisgresiwn ei hun cyn derbyn unrhyw wobr. 

Gall methu â rhoi tystiolaeth ddigonol o hunaniaeth arwain at anghymhwyso. 

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau gan asiantau, trydydd parti, grwpiau wedi'u trefnu neu 

geisiadau a gynhyrchir yn awtomatig gan gyfrifiadur. Ni dderbynnir unrhyw geisiadau 

anghyflawn, annarllenadwy na llygredig.  Bydd methu â chydymffurfio ag unrhyw un 

o'r telerau ac amodau hyn (gan gynnwys cyfarwyddiadau) yn anghymwyso unrhyw 

ymgeisydd rhag cymryd rhan yn yr Hyrwyddiad Gwobr a bydd y cais yn annilys. Mae'r 

Hyrwyddwr yn cadw disgresiwn llwyr i wrthod yr hawl i ymgeiswyr ymgeisio os yw'n 

teimlo na chydymffurfir â'r telerau ac amodau hyn neu am unrhyw reswm dilys a 

chyfiawn. 



Cysylltu: I gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth hon, cysylltwch â thîm Ymweld 

â'r Fro yn tourism@valeofglamorgan.gov.uk  

I gael mwy o wybodaeth am ymweld â Bro Morgannwg, ewch i www.visitthevale.com  
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