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Telerau ac Amodau – Cystadleuaeth Agor y Llyfr i Ysgolion 
 
 
1. Yr hyrwyddwr yw’r Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor (a adwaenir fel ‘Cymdeithas y Beibl’) Rhif elusen 232759, 
sydd â’i swyddfa gofrestredig yn Stonehill Green, Westlea, Swindon SN5 7DG. 
2. NID OES ANGEN GWNEUD PRYNIANT NA THALIAD ER MWYN ENNILL. 
3. I allu rhoi cynnig ar y gystadleuaeth hon, rhaid i’r cystadleuwyr fod rhwng 4 a 10 mlwydd oed ar 31 Gorffennaf 2019, yn 
ddarostyngedig i baragraff 4 isod. 
4. Rhaid i bob cystadleuydd fod yn breswylydd parhaol yn y Deyrnas Unedig (yn cynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw). 
5. Nid oes gan gyflogeion Cymdeithas y Beibl, aelodau o’u teuluoedd, nac unrhyw un arall sydd â chysylltiad â’r 
Gystadleuaeth, yr hawl i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth. 
6. Rhaid i bob cystadleuydd o dan 16 oed ar y rhestr fer sicrhau caniatâd ei rieni/warcheidwaid cyn cystadlu. 
7. Ystyrir bod pob cystadleuydd yn cydsynio â’r Telerau ac Amodau hyn. 
8. Rhaid i’r cystadleuwyr ysgrifennu stori sy’n seiliedig ar stori o’r Beibl. Gall fod yn stori fer mewn rhyddiaith, cerdd, cartŵn, 
stribed coming, llun neu baentiad – ond nid fideo na chân. Rhaid sicrhau bod y cynnig yn waith gwreiddiol a heb ei ddwyn 
gan berson arall, ac nad yw’n defnyddio gwaith sydd o dan hawlfraint. Rhaid iddo beidio â thresmasu ar hawliau eraill. Nid 
yw Cymdeithas y Beibl yn derbyn cyfrifoldeb os yw’r Telerau ac Amodau hyn yn cael eu hanwybyddu. 
9. Ni ddylai unrhyw stori fod dros 500 o eiriau o hyd (ac ni ddylai unrhyw lun fod yn fwy na maint un ochr i dudalen A4). 
10. Rhaid i unrhyw gynnig fod yn yr iaith Gymraeg neu’r Saesneg fel y gall Cymdeithas y Beibl wneud y gwaith beirniadu 
terfynol. 
11. Rhaid anfon unrhyw gynnig drwy’r ysgol gan ddilyn y cyfarwyddiadau parthed e-bostio sy’n cael eu cyflwyno yn y pecyn i 
Storïwyr (y gellir ei lawrlwytho o’r wefan).  
12. Rhaid sicrhau caniatâd rhiant neu warcheidwad unrhyw blentyn sydd am gystadlu. Rhaid iddynt gytuno â’r Telerau ac 
Amodau hyn a llenwi ffurflen caniatâd os bydd gwaith eu plentyn yn cyrraedd y rhestr fer.  
13. Rhaid i’r oedolyn hefyd ddarparu manylion cyswllt personol fel y gall Cymdeithas y Beibl gysylltu ag ef neu hi os bydd y 
plentyn yn ennill.  
14. Mae’r Gystadleuaeth yn agor ar 1 Ebrill 2019 ac yn cau ar 24 Gorffennaf 2019. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw gynigion 
sy’n ein cyrraedd cyn neu wedi’r cyfnod hwn. 
15. Nid oes hawl gan unrhyw unigolyn i gyflwyno mwy nag un cynnig. 
16. Ni fyddwn yn cysylltu â’r cystadleuwyr aflwyddiannus ac ni fydd yn bosibl i ni gynnig adborth am straeon aflwyddiannus. 
17. Ni chaniateir i’r cynigion gynnwys iaith na delweddau anweddus, cableddus neu ddifenwol. Bydd unrhyw gynnig o’r fath 
yn cael ei dorri allan o’r gystadleuaeth yn otomatig. 
18. Bydd y cystadleuwyr yn cadw’r hawlfraint ar eu gwaith  ond yn rhoi i Gymdeithas y Beibl drwydded barhaus, fyd-eang, 
ddi-anghynhwysol i roi’r gwaith ar-lein, cyhoeddi a/neu ddarlledu’r stori yn gyfan neu’n rhannol yn ogystal â’i haddasu, ei 
chyfieithu neu ei chyhoeddi mewn unrhyw fformat. 
19. Nid yw Cymdeithas y Beibl yn cymryd cyfrifoldeb dros unrhyw gynigion sy’n cael eu difetha neu sy’n cyrraedd yn hwyr. 
20. Ni ellir derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gynigion nad ydynt yn ein cyrraedd am ba reswm bynnag. 
21. Mae Cymdeithas y Beibl yn cadw’r hawl i ganslo neu newid y gystadleuaeth a’r Telerau ac Amodau hyn heb roi rhybudd. 
22. Rhoddir hysbysiad gan Gymdeithas y Beibl am unrhyw newidiadau i’r Gystadleuaeth drwy’r wefan a hynny mor fuan ag 
sydd modd. 
23. Bydd Storïwyr Agor y Llyfr a beirniaid yr ysgol leol yn llunio rhestr fer. Bydd Panel o feirniaid Cymdeithas y Beibl yn dewis 
yr enillwyr terfynol. 
24. Bydd penderfyniad Agor y Llyfr ar unrhyw fater cysylltiedig â’r gystadleuaeth yn derfynol. Ni fydd unrhyw ohebu pellach. 
25. Bydd Cymdeithas y Beibl yn hysbysu’r enillydd pryd a lle y gellir casglu’r wobr neu ei hanfon. 
26. Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu drwy e-bost a galwad ffôn ar 1 Medi 2019 neu cyn hynny. Os na lwyddir i gysylltu â’r 
enillydd neu os nad yw’n hawlio’r wobr o fewn 14 diwrnod i’r hysbysiad, mae Cymdeithas y Beibl yn cadw’r hawl i dynnu’r 
wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd arall.  
27. Mae’r gwobrau fel a nodwyd; ni chynigir unrhyw arian yn lle’r gwobrau. Ni ellir trosglwyddo’r gwobrau. Mae'r gwobrau 
yn amodol ar argaeledd ac yr ydym yn cadw’r hawl i gyfnewid unrhyw wobr am un arall o werth cyfatebol heb roi rhybudd. 
28. Bydd y gystadleuaeth a’r Telerau a’r Amodau hyn yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru a Lloegr a bydd unrhyw 
anghydfod yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr. Dylid mynd i’r afael ag unrhyw anghydfod drwy 
gysylltu’n uniongyrchol yn y lle cyntaf cyn dechrau unrhyw achos cyfreithiol. 
29.  Bydd unrhyw ddata personol sy’n ymwneud â’r enillydd neu unrhyw gystadleuydd aralll (yn ogystal â rhiant a/neu 
warcheidwad) yn cael eu defnyddio mewn perthynas â’r gystadleuaeth hon yn unig a byddant yn gyson â deddfwriaeth 
diogelu data gyfredol y Deyrnas Unedig ac ni fyddant yn cael eu datgelu i unrhyw drydydd parti nac yn cael eu defnyddio at 
unrhyw ddiben arall heb dderbyn caniatâd yr ymgeisydd a hynny ymlaen llaw gan yr ymgeisydd.  
30. Rhaid i’r enillydd fod yn fodlon i’w enw, Cyfnod Allweddol a’i dref/ranbarth gael eu defnyddio i ddibenion 
cyhoeddusrwydd, ac er mwyn cyhoeddi’r enillydd. Ni fydd yr Elusen yn dychwelyd gwaith y cystadleuwyr. 
31. Nid yw Cymdeithas y Beibl yn derbyn unrhyw atebolrwydd ym mha ffurf bynnag wrth gynnal y gystadleuaeth hon 
heblaw’r atebolrwydd nad oes modd ei eithrio o dan y gyfraith. 


