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Cystadleuaeth G eadigol
Celf 2017
Y gystadleuaeth celfyddydau creadigol
blaenllaw ar gyfer pobol ifanc yng Nghymru
Elusen gwrth-hiliaeth yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru. Nod ein
sefydliad yw cynhyrchu adnoddau addysgol gwrth-hiliaeth ac i addysgu pobl ifanc
ac oedolion drwy ddarparu gweithdai addysgol mewn ysgolion a lleoliadau eraill
ledled Cymru.
Nod y gweithdai yw codi ymwybyddiaeth ymysg pobl ifanc o'r materion cyfredol
sy'n gysylltiedig â hiliaeth o fewn ein cymdeithas. Gan fod chwaraeon yn cael
dylanwad aruthrol ar bobl ifanc, mae Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru yn ei
ddefnyddio fel arf i ymgysylltu â hwy i fynd i'r afael â hiliaeth. Mae ein
Cystadleuaeth Greadigol Celf yn ffordd eithriadol o ddefnyddiol i annog diddordeb
pobl ifanc mewn gwrth-hiliaeth ac yn rhoi cyfle i'r disgyblion fynegi eu teimladau am
hiliaeth ac arddangos eu gwaith.
Llynedd oedd 10fed flwyddyn y gwobrau a welodd 7,000 o ddisgyblion o wahanol
oedrannau yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, gyda 300 o geisiadau o waith celf
ar thema gwrth-hiliaeth yn cael eu cyflwyno ar gyfer ein diwrnod beirniadu.
Cynhaliwyd y Seremoni Wobrwyo yng Ngwesty'r Marriott yng Nghaerdydd, a
mynychodd holl enillwyr, o bob cwr o Gymru, y cinio ffurfiol. Ymhlith y gwobrau
‘roedd Kindles, tocynnau pêl-droed Cymru, talebau Amazon, tlysau, bag o
nwyddau DyCCiH a thystysgrif wedi'i fframio. Cafodd y gwesteion eu tretio i wledd
o adloniant gwych, gan gynnwys gweithdy syrcas a pherfformiad ddawns.
Yr oedd yr enillydd cyffredinol yn dod o ysgol yn Wrecsam dan y ffugenw Smokezz.
Teimlai'r beirniaid fod ei sgiliau ysgrifennu creadigol a geiriau emosiynol yn tynnu
sylw at frwydrau rhai pobl sy'n dioddef hiliaeth bob dydd.
Mae rhai ychwanegiadau wedi’u gwneud i gystadleuaeth y llynedd, gan ganiatáu i
ysgolion gyflwyno hyd at 3 chais o bob categori!
Cymerwch amser i ddarllen briffiau'r categorïau er mwyn sicrhau bod unrhyw waith
celf yn cael ei gyflwyno gyda label mynediad erbyn 10fed Mawrth 2017. Pob lwc!
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Rheolau
Bydd ceisiadau yn cael eu rhannu i 10 o gategorïau:
Dylunio Dillad – Blynyddoedd 1 â 2
Dylunio Dillad - Blynyddoedd 3 â 4
Dylunio Dillad – Blynyddoedd 5 â 6
Dylunio Dillad – Blynyddoedd 7 â 8
Dylunio Dillad – Blynyddoedd 9+
Dylunio Poster – Addysg Gynradd
Dylunio Poster – Addysg Uwchradd
Ysgrifennu Creadigol
Cyfryngau Digidol
Categori Arbennig 2017

Rydym yn annog pob ysgol sy'n cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth i wylio DVD
Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. (Os oes angen – Cost y DVD a’r Pecyn Addysg
yw £25.00, gan gynnwys postio a phacio)
Mae cofrestru yn RHAD AC AM DDIM a gellir ei gwblhau wrth lenwi'r ffurflen
gofrestru (isod), e-bostio manylion eich ysgol at: jason@theredcardwales.org neu
ein ffonio ar: 02920 236057.
Oherwydd y nifer fawr o geisiadau a dderbyniwn bob blwyddyn DIM OND 3 cais i
bob ysgol, fesul category y gellir ei anfon. Dylid anfon ceisiadau buddugol eich
ysgol i'n cyfeiriad erbyn dydd Gwener 10fed Mawrth 2017. Mae’n RHAID cynnwys y
label, sydd ynghlwm gyda’r manylion canlynol, gyda’ch cais:
ENW, OEDRAN a BLWYDDYN YR YMGEISYDD, ENW'R YSGOL, E-BOST, Y
CATEGORI, a NIFER Y DISGYBLION A GYMERODD RAN YN Y
GYSTADLEUAETH
Bydd panel o feirniaid yn dewis 1 enillydd ac yr un sydd yn ail fesul categori. Bydd
enillwyr yn cael eu gwahodd i seremoni wobrwyo yng Ngwesty'r Marriott yng
Nghaerdydd ym mis Mai 2017.
Gall ceisiadau ar gyfer y Gystadleuaeth Gwrth-hiliaeth gael eu cyhoeddi yn
rhifynnau dyfodol o gylchgrawn neu Galendr Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, neu
eu troi i mewn i bosteri.
Rydym yn gofyn i bob categori Fideo / Cyfryngau gael eu hanfon i mewn ar CD,
DVD, USB neu trwy drosglwyddiad ffeil.
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Categori Dylunio Dillad
Blynyddoedd 1-10+
Ein categori mwyaf poblogaidd dros y blynyddoedd
diwethaf yw’r categori dylunio crys-T.
Eleni mae'r categori wedi cael ei ail-enwi i’r categori
dylunio dillad a bellach yn cynnwys dau dempled
newydd sef esgid ymarfer (trainer) a hwdi.

Brîff y Categori:
 Gan ddefnyddio dim ond un o’r templedi, dyluniwch grys-T/Trainer/Hwdi ar gyfer
tîm staff Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.
 Fe ddylai’r dyluniad gael thema gwrth-hiliaeth.
 Gallai'r dyluniad gynnwys neges allweddol neu slogan gwrth-hiliaeth.
 Gall y disgyblion ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer eu dyluniad (ee
Pensiliau, pennau ffelt, paent ac ati)

Categori Dylunio Poster
Addysg Gynradd ac Uwchradd
Mae'r categori hwn yn annog disgyblion i gynhyrchu
darn o waith celf ar ffurf poster yn cynnwys neges gwrthhiliaeth y gellir ei ddefnyddio yn gyhoeddus i ymgyrchu
yn erbyn hiliaeth.

Brîff y Categori:






Gall y gwaith celf gael ei gynhyrchu ar bapur / canfas neu ei argraffu’n ddigidol.
Dylai gwaith celf fod dim mwy na maint A3.
Fe ddylai’r dyluniad gael thema gwrth-hiliaeth.
Fe ddylai’r dyluniad gynnwys neges allweddol neu slogan gwrth-hiliaeth.
Gall y disgyblion ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer eu dyluniad (ee
Pensiliau, pennau ffelt, paent ac ati)

#SRtRCComp2017

Categori Ysgrifennu Creadigol
Blynyddoedd 1-10+
Mae'r Categori Ysgrifennu Creadigol yn gyfle i
ddisgyblion fynegi eu hemosiynau am hiliaeth a'i effaith
niweidiol.
Gall y disgyblion gyflwyno cerdd, stori fer neu delynegion
(lyrics).

Brîff y Categori:
 Ni ddylai ceisiadau fod yn fwy na 500 o eiriau.
 Gall y ceisiadau fod wedi eu gairbrosesu neu yn ysgrifenedig (dylai ceisiadau
ysgrifenedig fod yn glir i'w ddarllen).
 Dylai'r cynnwys fod gyda thema gwrth-hiliaeth neu brofiad.

Categori Cyfryngau Digidol
Blynyddoedd 1-10+
Mae'r categori hwn yn benodol ar gyfer ceisiadau a
gynhyrchwyd mewn cyfrwng digidol.
Gallai'r disgyblion greu fideo y gellir ei ddefnyddio fel
hysbyseb gwrth-hiliaeth. Darn o gerddoriaeth sy'n
mynegi emosiynau a theimladau dioddefwyr hiliaeth, neu
nifer o syniadau eraill - gorau po fwyaf arloesol a
chreadigol!

Brîff y Categori:
 Mae'n rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno drwy'r post ar USB, CD / DVD neu eu
he-bostio trwy drosglwyddiad ffeil.
 Dylai ceisiadau fod dim mwy na 10 munud o hyd.
 Dylai'r ceisiadau gael thema neu neges gwrth-hiliaeth.
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Categori Arbennig
Mo Farah

Mae ein categori arbennig eleni yn canolbwyntio ar ddathlu cyflawniadau Mo Farah,
sydd wedi ennill 4 medal aur Olympaidd.
Mae'r categori arbennig yn cynnig cyfle i ddisgyblion ddysgu am fodel rôl benodol neu
bwnc cyffredin yn y byd.
Gan adeiladu ar gategori arbennig y llynedd o'r enw 'Trwy lygaid ffoadur', ffocws eleni
yw bywyd a llwyddiannau Mo Farah, ers ei lwyddiant parhaus yn y Gemau Olympaidd
yn Rio.
Gall disgyblion ddysgu am stori Mo a gallant ddefnyddio nifer o ffyrdd i arddangos eu
gwaith a chanfyddiadau.

Brîff y Categori:
 Gall y cynigion fod mewn unrhyw gyfrwng gan gynnwys drama, cân, dawns,
gwaith celf ac arddangosfeydd dosbarth ymhlith eraill.
 Dylai gwaith celf fod dim mwy na maint A3.
 Mae'n rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno drwy'r post ar USB, CD / DVD neu eu hebostio trwy drosglwyddiad ffeil a bod dim mwy na 10 munud o hyd.
 Ni ddylai ceisiadau Ysgrifennu Creadigol fod yn fwy na 500 o eiriau.
 Byddem yn annog trafodaeth am ffoaduriaid a cheiswyr lloches i helpu disgyblion
gyda’r categori hwn. Am syniadau ar gyfer gweithgareddau, gallwch lawrlwytho
ein pecyn addysg YMA.
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Cofrestru
I gofrestru gallwch anfon eich manylion atom trwy'r canlynol:
- Postiwch y ffurflen gofrestru isod
- Ebostiwch eich enw, ysgol a rhif ffôn i jason@theredcardwales.org neu
ffoniwch ni ar 02920 236057

Os gwelwch yn dda cofrestrwch ein hysgol ar gyfer y Gystadleuaeth Celfyddydau Creadigol 2017

Enw Cyswllt

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ysgol

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ebost

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cyfeiriad

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………

Côd Post ……………………..

Os gwelwch yn dda ticiwch fel y bo'n briodol:
Mae ein hysgol eisoes wedi derbyn DVD a Phecyn Addysg Dangos y Cerdyn
Coch i Hiliaeth a byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer y gystadleuaeth i ysgolion
Nid yw ein hysgol wedi derbyn DVD a Phecyn Addysg Dangos y Cerdyn
Coch i Hiliaeth a hoffwn archebu un am £25.00*
* Atodwch siec am £25.00 yn daladwy i 'Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth' a byddwn yn
anfon un atoch cyn gynted ag y bo modd
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Label Ymgeisio
Label Ymgeisio
Enw’r Ymgeisydd

Oed

Enw’r Ysgol
Blwyddyn
Categori
Nifer a gymerodd rhan yn yr ysgol

Atodwch y slip uchod gyda'ch cais a'i hanfon i'r cyfeiriad isod cyn y
10fed Mawrth 2017.
Sylwch - efallai na fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn
yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â
Jason ar y manylion canlynol: jason@theredcardwales.org neu
ffoniwch: 02920 236057
Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru,
Swyddfa 2k,
Transport House
1, Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9SD
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Cymdeithasu
Rydym yn caru gweld y disgyblion yn cymryd rhan ac yn gweithio ar eu
ceisiadau!
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
isod a chadw ni gyfoes gyda'ch paratoadau ar gyfer y gystadleuaeth
eleni!
Defnyddiwch yr hashnod #SRtRCComp17

@theredcardwales

theredcardwales

/theredcardwales

Categori Dylunio Dillad
Templed Crys-T
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Categori Dylunio
Dillad
Templed Esgid Ymarfer
(Trainer)

Categori Dylunio Dillad
Templed Hwdi
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