Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022
Pabell Garddwriaeth, Sioe Frenhinol Cymru
Yn agored i unrhyw un sydd heb gystadlu o’r blaen
yn adran gosod blodau’r Sioe neu’r Ffair Aeaf.
Does dim tâl cystadlu, ond mae angen ffurflen gais.
Does dim angen profiad blaenorol a chaiff yr
holl ddefnyddiau angenrheidiol eu darparu.

Llun: Chrissie Harton
Horticulture and Floral Art Photography

Cynaliadwyedd Blodeuol
11.00am (rownd 1af) 2.00pm (2ail rownd) -

creu trefniad yn defnyddio cyfrwng cynaliadwy
creu trefniad yn defnyddio cyfrwng mwy cymhleth

Bydd enillydd y gystadleuaeth yn derbyn gwobr ariannol o £150 wedi ei noddi yn garedig gan y gwerthwr
blodau o fri, Jonathan Lloyd-Davies MDPF
Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda i: Amanda Burton,
CAFC, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, LD2 3SY. T: 01982 554409 E: amanda@rwas.co.uk
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu'ch data personol ac ond i'w brosesu yn unol â gofynion cyfreithiol. I gael mwy o fanylion dylech ofyn am gopi o'n Polisi GDPR. Rydym yn
prosesu'ch data personol gan fod ei angen i gyflawni ein contract gyda chi i hwyluso'ch mynediad i'r Sioe. Ni fyddwn yn trosglwyddo'ch data y tu allan i'r DU ac Ardal Economaidd Ewropeaidd ac ni fyddwn yn
rhannu'ch data gyda thrydydd parti, heblaw am Gymdeithasau cyswllt i bwy y gallem gyflwyno cynigion a chanlyniadau i'w harchwilio i weld eu bod yn ddilys a chymwys yn seiliedig ar eu buddiannau cyfreithlon. Bydd
canlyniadau'n cael eu cylchredeg hefyd i aelodau'r wasg a'u cyhoeddi ar ein gwefan. Rydym yn cadw'ch data yn unol â'n rhaglen gadw i symleiddio ceisiadau yn y dyfodol. Mae gennych amrywiol hawliau yn y data a
ddaliwn yn cynnwys ei gywiro a gwrthwynebu ei brosesu. Mi fydd lluniau a ffilm yn cael eu cymryd dros Faes y Sioe ar gyfer pwrpas darlledu, hysbysu a marchnata.


FFURFLEN GAIS
Enw (Mr,Ms,Mrs,Miss): ______________________________________________________________________
Cyfeiriad: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________ Côd Post: ________________________
Rhif Ffôn: ______________________________________________ Symudol: ________________________
Ebost: ____________________________________________________________________________________
A allech chi ddweud os gwelwch yn dda a ydych yn fodlon i rywun o’r wasg neu’r cyfryngau gysylltu â
chi cyn neu yn ystod y gystadleuaeth ......... ac os ydych yn medru siarad Cymraeg ..........
Llofnod ___________________________
Printiwch Enw _____________________________ Dyddiad ______________

