Gwefannau Conwy - Cofnod Gweithgareddau
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) wedi datblygu cyfres o wefannau twristiaeth a gwefannau
symudol newydd sydd wedi’u cynllunio i gyffroi ac ymgysylltu ymwelwyr posibl a’u hannog i ymweld â
Chyrchfan Conwy a’i atyniadau. Mae CBSC yn falch o gynnig cyfle rhad ac am ddim i chi hyrwyddo
eich busnes ar y gwefannau hyn yn 2013.
Os hoffech fanteisio ar y cyfle hwn, llenwch bob rhan o’r ffurflen hon a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y
gwaelod.
(Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol yr hawl i ddewis pa ddigwyddiadau i’w cynnwys a hawl i olygu'r copi
a ddarperir).
Enw Cyswllt (mewn llythrennau bras):

Llofnod (os ydych yn dychwelyd y ffurflen drwy'r post):

Dyddiad:

Cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i gyfeiriad e-bost y busnes):

Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth (os yw'n wahanol i'r isod):

Cod post:

MANYLION AM LEOLIAD Y GWEITHGAREDD: (caiff yr wybodaeth isod ei chyhoeddi ar y wefan)
Enw a chyfeiriad y busnes:

Cod post:

Rhif ffôn. (gan gynnwys y cod lleol):

Rhif (dewisol - i'w gyhoeddi):

Cyfeiriad e-bost:

Cyfeiriad gwefan:

Gwobrau/Dyfarniadau (os
yn berthnasol)

DARPARWYR Y GWEITHGAREDD:
A yw eich gweithgaredd(au) wedi'i achredu/wedi'u hachredu gan yr Awdurdod
Trwyddedu Gweithgareddau Antur? (Os felly, ticiwch)
Neu gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol cydnabyddedig perthnasol?
(Rhowch enw)
LLUNIAU/FIDEOS : Gofynnir i chi anfon hyd at 2 lun llorweddol fformat jpg neu gif, o leiaf 1496
picsel ar draws a 1008 picsel ar i fyny drwy e-bost i tourism@conwy.gov.uk
Nodwch enw'r eiddo ar y ffeiliau. Gallwch hefyd gynnwys fideos byr - cysylltwch â ni i drafod hyn.

CATEGORI: (Ticiwch neu rhowch 'x')
Canolfan Antur a
Llwybr Beicio
Gweithgareddau
Chwaraeon Antur
Beicio a Beicio Mynydd
Hedfan a Hedfan
Canolfan Addysg
mewn Balŵn
Gwylio Adar
Pysgota
Teithiau Cychod
Golff
Cychod a Chanŵio
Teithiau Tywys
Bowlio
Dringo a Mynydda
Ysgol Goginio
Crefftau

Llogi - ee. beic, cwch,
car
Rasio Ceffylau
Crefft Ymladd
Chwaraeon modur,
Beicio Cwad a
Gwibgartio
Llwybr Natur

Saethu Peli Paent
Marchogaeth
Hwylio
Saethu
Sba & Ymlacio
Canolfan Chwaraeon /
Hamdden
Cerdded
Llwybr Cerdded
Chwaraeon Dŵr
Chwaraeon Gaeaf
Arall - nodwch

AMSERAU AGOR:
Ar agor drwy'r flwyddyn?
Ar agor yn dymhorol yn unig, o/i (dyddiadau)?
Ar agor dros y Nadolig?
Ar agor dros y Flwyddyn Newydd?

DYDDIADAU AC AMSERAU AGOR 2013: (Enghraifft: Ar agor Mawrth-Hydref, dydd Mawrth - Sul,
10:00-16:30)

PRISIAU:
Math o Docyn (o/ i os yw'n
berthnasol)
Oedolyn
Plentyn (ystod oedran)
Pensiynwr
Teulu
Tocyn Tymor
Pris Grŵp (isafswm/uchafswm)

Prisiau 2013

DISGRIFIAD O LEOLIAD Y GWEITHGAREDD: dylai gynnwys crynodeb o leoliad yr eiddo,
uchafbwyntiau a chyfleusterau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr Cyfleusterau ar ochr arall y
ddalen.
Hyd at 150 o eiriau. Gallwch atodi disgrifiad ar dudalen ar wahân os yw'n well gennych.

150

CYFLEUSTERAU: (ticiwch neu rhowch 'x' wrth ymyl yr holl eitemau perthnasol)
Arfordirol
Yng nghefn gwlad
Yng nghanol y dref/ddinas
Croesewir plant
Creche ac / neu gyfleusterau gofal plant
Parcio ar y safle
Ystafelloedd ffitrwydd
Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
Pwll nofio dan do
Pwll nofio awyr agored
Sawna
Heulfan
Bath sba
Cwrt tennis
Cyfleusterau Chwaraeon Dŵr
Bar
Caffi
Bwyd llysieuol
Pecyn bwyd ar gael
Bwyty
Yn gweini brecwast
Yn gweini pryd gyda'r nos
Yn gweini cinio

Cymorth Cyntaf
Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
Hyfforddwyr cwbl gymwysedig
Yswiriant wedi'i gynnwys
Gwersi / cyrsiau ar gael
Achubwr bywyd
Loceri ar gael
Croesewir rhai nad ydynt yn aelodau
Mapiau o'r llwybrau ar gael
Lle diogel i storio beiciau
Teithiau cerdded / teithiau beic
hunandywysedig
Siop
Cawodydd
Toiledau
Llieiniau ar gael
Croesewir grwpiau o'r un rhyw, e.e. partïon
cyn priodi i ferched/dynion
Gostyngiadau ar gael i grwpiau
Wi-fi ar gael
Llety ar gael i ymwelwyr ag anableddau
Gweithgareddau hygyrch i ymwelwyr ag
anableddau
Mannau parcio wedi'u neilltuo i westeion ag

Gwasanaeth Bwyd i Fynd
Derbynnir ewros
Derbynnir Sieciau Teithio Sterling
Llety ar y safle
Darperir ar gyfer grwpiau ysgol
Cyfleusterau cynadledda
Offer / dillad ar gael i'w llogi
Offer / dillad ar gael yn rhad ac am ddim
Lefel profiad - uwch
Lefel profiad - dechreuwr
Lefel profiad - canolradd

anableddau
Toiledau i ymwelwyr anabl
Pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr â nam
symudedd
Siaredir Cymraeg
Derbynnir y prif gardiau credyd
Safle picnic
Hygyrch ar gludiant cyhoeddus
Gwell mynediad i ymwelwyr â nam
symudedd
Gwell mynediad i ymwelwyr â nam ar eu
golwg
Gwell mynediad i ymwelwyr â nam ar y clyw

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth ar y ffurflen hon, cysylltwch â'r canlynol:
Karen Owen (01492) 575950 neu Gwen Roberts (01492) 575945
tourism@conwy.gov.uk
Anfonwch y ffurflen hon yn ôl i'r cyfeiriad canlynol:
Marchnata Twristiaeth
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad y Llyfrgell
Stryd Mostyn
Llandudno
LL30 2RP

