Rhaglen Grantiau Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2019
Ffurflen Gais
ADRAN 1
GWYBODAETH GYFFREDINOL
At Ddefnydd
y Swyddfa’n
Unig:

Enw’r Sefydliad/Grŵp/Prosiect:

Enw’r Prif
Gyswllt:
Cyfeiriad Cyswllt
a Chod Post:
Rhif Ffôn Cyswllt:
Cyfeiriad E-bost
Cyswllt:

Sut fyddech chi’n disgrifio eich Sefydliad/Grŵp/Prosiect? (Ticiwch)

☐
☐

Elusen
Gofrestredig
Cwmni
Cofrestredig

Nodwch Rif
yr Elusen:
Nodwch Rif
y Cwmni:

☐

Sefydliad Cymunedol/Gwirfoddol Cyfansoddiadol, Cyfreithiol

☐

Arall (gan
gynnwys
unigolion)

A yw eich Sefydliad/Grŵp/
Prosiect yn rhan o Sefydliad
Cenedlaethol?

Nodwch:

YDI

☐

NAC YDI

☐

Rhowch ddisgrifiad bras o’ch prosiect arfaethedig, gan gynnwys: yr hyn rydych yn
bwriadu ei wneud, pwy fydd yn elwa a phryd a ble fydd y gwaith hwn yn digwydd.

ADRAN 2
MANYLION Y PROSIECT
Eglurwch sut mae eich prosiect yn cyfrannu at un neu fwy o’r 12 blaenoriaeth a
nodwyd ar gyfer cyfleoedd chwarae digonol yn Wrecsam (gweler y canllawiau ar gyfer
grantiau am fwy o wybodaeth).

Disgrifiwch beth sydd yn gwneud eich prosiect yn arloesol a sut bydd yn helpu i annog
mwy o hyblygrwydd a chaniatâd i chwarae plant.

Eglurwch sut rydych yn bwriadu codi ymwybyddiaeth am y prosiect arfaethedig o fewn
y gymuned leol.

Rhowch ddadansoddiad o gostau sy’n gysylltiedig â’r prosiect arfaethedig a sut rydych
yn bwriadu defnyddio’r cyllid rydych yn gwneud cais amdano mewn gwirionedd.

At Ddefnydd
y Swyddfa’n
Unig:

ADRAN 3
DIOGELU DATA A DATGANIAD
Sefydliad/Grŵp/Prosiect:

☐

Ticiwch i gadarnhau eich bod wedi darllen y canllawiau ymgeisio a bod eich cais yn brosiect cymwys.

☐

Ticiwch i gadarnhau eich bod wedi atodi copi o gyfansoddiad ysgrifenedig, memorandwm ac erthyglau neu
ddatganiad o fwriad eich Sefydliad.

DIOGELU DATA
Deddf Diogelu Data 1998. Bydd y wybodaeth a roddir yn cael ei defnyddio gan CBSW at ddibenion
gweinyddu’r cynllun grantiau ac i fonitro a hyrwyddo’r rhaglen cyfleoedd chwarae digonol yn Wrecsam. Mae
data personol wedi’i gyfyngu i enwau cyswllt, swydd, cyfeiriad, rhif ffôn a rhifau cyswllt eraill, y sefydliad a’r
prosiect; efallai y byddwn yn ystyried ei drin fel data personol sensitif pan fo sefydliad/prosiect ynghlwm â
materion sy’n ymwneud â hil, tarddiadau ethnig, gwleidyddiaeth, crefyddau neu gredoau tebyg, iechyd
corfforol, iechyd meddwl neu fywyd rhywiol.
Bydd yr holl wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni, neu rywfaint ohoni, yn cael ei chadw ar gyfrifiadur. Defnyddir y
wybodaeth hon er mwyn gweinyddu ceisiadau a grantiau ac i lunio ystadegau. Bydd copïau o’r wybodaeth
hon yn cael ei darparu, pan fo angen, i unigolion a sefydliadau y mae CBSW yn ymgynghori â nhw wrth asesu
ceisiadau a grantiau.
Ni fydd manylion cyswllt yn cael eu datgelu i gyrff allanol ond at y dibenion canlynol: er mwyn i CBSW allu
ymdrin â’ch cais; er mwyn i CBSW ac arianwyr allu monitro cyllido lleol; er mwyn cyhoeddi prosiectau
llwyddiannus ac er mwyn hyrwyddo’r cyrff dyrannu grantiau a’r cynllun grantiau yn gyffredinol trwy
ddatganiadau i’r Wasg a gweithgarwch hyrwyddo diffuant arall, fel eu cynnwys ar wefan CBSW ac yng
nghyhoeddiadau eraill CBSW.
Rhowch eich llofnod i ddangos eich bod yn caniatáu i CBSW ddefnyddio eich data fel hyn.
Rwy’n caniatáu defnyddio fy nata fel a nodir uchod ac rwy’n cadarnhau, hyd y gwyddwn ac y tybiwn i, fod yr
holl ymatebion sydd ar y ffurflen gais hon yn wir ac yn gywir.

DATGANIAD
Rydym ni, y sefydliad/grŵp/prosiect a enwir uchod, trwy dderbyn grant gan CBSW, yn deall ein bod yn cytuno i’w
ddefnyddio at y dibenion a nodir ar y ffurflen hon yn unig.

Enw’r Ymgeisydd (Llythrennau Bras):
Llofnod yr Ymgeisydd:
Dyddiad:
Dychwelwch gopi papur wedi’i lofnodi a fersiwn electronig o’ch ffurflen gais gyflawn at:
Tîm Datblygu Chwarae CBSW
Canolfan Ragoriaeth Rhiwabon, Llwyn Stanley, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6AH
play@wrexham.gov.uk

Cofiwch gadw copi ar gyfer eich ffeil!

