White Sea, Trearddur gan Syr Kyffin Williams KBE RA RCA, 1918-2006

“Mae pob plentyn yn haeddu’r cyfle i hedfan”…
“Every child deserves the chance to fly”…

Cystadleuaeth arlunio fawreddog
Ddinbych i ddisgyblion mewn ysgolion

Sir

I goffáu 100 mlynedd ers geni Syr Kyffin Williams yn
2018, mae menter Cyfoethogi Cwricwlwm Sir Ddinbych
yn lansio cystadleuaeth gelf newydd, i gydnabod a
gwobrwyo talent artistig plant ysgol ledled Sir Ddinbych.
Mae mynediad i'r gystadleuaeth yn golygu y gallech
ennill deunyddiau celf a gweithdy arlunydd rhad ac am
ddim yn eich ysgol gydag artist Cymraeg blaenllaw.
Roedd Syr John "Kyffin"
Williams, KBE RA RCA (19182006), yn arlunydd tirwedd
Cymreig a oedd yn byw ym
Mhwllfanogl, Llanfairpwll, ar
Ynys Môn. Fe'i hystyrir yn
eang fel artist sy'n diffinio
Cymru yn ystod yr 20fed ganrif.
Roedd Syr Kyffin Williams yn angerddol ac yn
obsesiynol am Gymru, ei thirweddau a'i phobl. Gan
ddefnyddio cyllell palet yn hytrach na brwsh - techneg
a oedd yn ei wahaniaethuoddiwrth ei gyfoedion - roedd
Syr Kyffin wrth ei fodd yn paentio blodau ac anifeiliaid,
yn arbennig ceffylau a chwn defaid.
Gyda’i ddewis personol am baentio yn yr awyr agored,
ac ym mhob tywydd, bu'n gweithio'n gyflym, gan orffen
portread mewn diwrnod. Trwy ei beintio a'i luniau,
dathlodd yr hyn yr oedd yn ei garu, mewn ffordd a oedd
yn hollol unigryw iddo. Yr ysbryd hanfodol hwn yw
fflam creadigrwydd ym mhob ffurf o gelf a dyma’r hyn
sydd yn ein gyrru ymlaen.
Roedd Syr Kyffin Williams hefyd yn frwdfrydig am
addysgu plant i dynnu lluniau ac fe drosglwyddodd y
sgiliau rhyfeddol hynny ymlaen trwy gydol ei oes.
Trwy ganiatáu i blant fynegi eu hunain yn greadigol,
nod ein cystadleuaeth yw annog rhyddid mynegiant ac
angerdd am arlunio. Rydym yn gwahodd plant ledled
Sir Ddinbych i fod yn greadigol yn yr ystafell ddosbarth,
dewis pwnc sydd o ddiddordeb iddynt, rhowch eu holl
egni yn eu gwaith, gadael eu dychymyg a'u greddf
artistig fod yn rhydd a darganfod eu "Kyffin" mewnol.

Cystadleuaeth
Rydym yn ymestyn allan i bob ysgol ar
draws Sir Ddinbych i annog artistiaid
ifanc i roi caisi mewn efo’u gwaith.

Categorïau
Mae yna dri chategori, pob un â thema wahanol.
Mae'r pwyslais ar sgiliau techneg, arsylwi a
dehongli. Yn benodol, bydd y beirniaid yn dyfarnu
gwobrau am waith sy'n arddangos creadigrwydd a
gwreiddioldeb.
Cyfnod Sylfaen: Oedran 5-7
Cynradd: Oed 7-11
Uwchradd: 11-18 oed

Fuasai’n well gennych gyflwyno cais fel grŵp?
Gall grwpiau o ddau neu fwy o ddisgyblion ym
mhob grŵp oedran gyflwyno cais fel grŵp.

Gwobrau
 Y wobr gyntaf ym mhob categori: Deunyddiau
celf a thystysgrif wedi'i ddylunio'n arbennig.
 Enillydd cyffredinol yn cwmpasu pob
categori: Gweithdy arlunydd rhad ac am ddim
yn eich ysgol gydag artist Cymraeg blaenllaw.
Bydd pob ysgol sy'n mynd i'r gystadleuaeth yn
derbyn tystysgrif wedi'i ddylunio'n arbennig i
gydnabod eu cyfranogiad.
Bydd y myfyrwyr sy'n ennill, gyda’i hathrawon /
rhieni yn cael eu gwahodd i Seremoni Wobrwyo ac
Arddangosfa Preifat yn Swyddfeydd Cyngor Sir
Ddinbych, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN,
ddydd Mercher 9 Mai 2018, am 4yp.
Bydd lluniau’r enillwyr yn cael eu harddangos yng
Nghyngor Sir Ddinbych, Ffordd Wynnstay,
Rhuthun, o 10 Mai - 1 Mehefin 2018.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau
4yp, dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Cyfnod Sylfaen: Oedran 5-7
Thema: Portreadau
Yma fe welwch dri gwaith celf allweddol i edrych arno a thrafod fel dosbarth. Mae awgrymiadau o bethau i'w
hystyried, cyfarwyddiadau ar beth i'w wneud, enghreifftiau o ddeunyddiau y gellir eu defnyddio a sut y bydd y
gwaith celf yn cael ei farnu.
Hugh Thomas 1950
Syr Kyffin Williams KBE RA RCA, 1918-2006
1. Pa mor hen ydych chi'n meddwl yw’r dyn yn y darlun? Ydi o’n ifanc,
canol oed neu'n hen?
2. Pwy ydych chi'n meddwl mae'r dyn yn siarad efo fo/hi?
3. Wrth edrych ar yr hyn y mae'r dyn yn ei wisgo, a allwch ddyfalu beth
yw ei waith?
4. Ydych chi'n meddwl bod gan y dyn wyneb hapus neu drist?
5. Ble fyddech chi'n ei ddychmyguyn byw – yng nghefn gwlad neu mewn
tref
Ystyriodd Syr Kyffin Williams ei bortreadau fel ei waith pwysicaf. Mae holl
bortreadau Kyffin, sy'n amrywio o ffigurau Cymreig, boed rheini’n ferched,
plant neu’n hen ffermwr, yn dangos gonestrwydd, dynoliaeth a symlrwydd.
Head on Red II
Shani Rhys James MBE RCA, g. 1953
1.
2.
3.
4.
5.

A yw hwn yn ddarlun o fachgen neu ferch?
Beth ydych chi'n meddwl fod yr wyneb yn y llun yn edrych arno?
A ywr wyneb yn olwg hapus neu trist?
Beth ydych chi'n meddwl yw hoff liw yr artist a pham?
A yw hwn yn wyneb cyfeillgar neu un sy’n creu ofn a pham?

Mae Shani Rhys James MBE yn arlunydd Cymreig ac byw yn Llangadfan,
Powys. Fe'i disgrifiwyd fel " un o beintwyr mwyaf cyffrous a llwyddiannus
ei chenhedlaeth" ac "un o artistiaid byw mwyaf arwyddocaol Cymru".

Denbighshire’s prestigious art competition for pupils in schools

Fishing
/ Sgota
To commemorate the 100th anniversary
since
Sir Kyffin Williams’ birth in 2018, Denbighshire Curriculum
Meirion
Ginsberg,
g. 1985
Enrichment initiative is launching a brand-new art competition
to recognise and reward the artistic talent of school
children throughout Denbighshire. Entry to the competition means you could win art materials or a half-day
1. Faint o bysgod y gallwch chi eu cyfrif yn y llun?
workshop in your school with a leading Welsh artist.
2. A yw'r grŵp hwn o bobl yn ymddangos yn hapus neu'n drist gyda’r hyn
maent wedi ei ddal
Sir Kyffin Williams was passionate about
to gadael
draw and
generously passed on those fantastic
3. Ateaching
yw'r boblchildren
hyn ar fin
ar yhecwch?
skills throughout his life. By allowing children
to
express
themselves
creatively,
competition aims to encourage
4. Ble ydych chi'n meddwl bod y cwch ynour
mynd?
freedom of expression and a passion5.forBle
art.fyddech
Children
throughout
Denbighshire
will
enjoy this opportunity to get
chi'n rhoi eich hun yn y llun?
creative in the classroom and to let their imaginations and artistic flair loose.
Ganwyd Meirion Ginsberg yng Ngogledd Cymru yn 1985 ac fe'i
yngabout
Ngholeg
Celf Caerdydd.
Peintiwr
mae'n
cael eihis
Sir Kyffin Williams was passionate hyfforddwyd
and obsessive
Wales,
its landscapes
anddynamig,
its people.
Through
ysbrydoli
ganhey cymeriadau
ei fywyd
bob dydd
ac mae'n
cynnwys
paintings and drawings he celebrated
what
loved in a yn
way
that was
absolutely
unique
to him.
ymysg
Francis
Bacon,Choose
Willem ade
Kooning
Normanyou
This vital spirit is the flame of creativity
in all ei
artddylanwadau,
forms and drives
us forward.
subject
that ainterests
Rockwell
greu
gwaith
hunangofiannol.
and put all your energy into your work.
After iall,
it is
only what
Sir Kyffin did every day when he was drawing
outside or painting in his studio.
Joan Kathleen Harding Eardley was a British artist noted for her portraiture of street children in Glasgow and for her
landscapes of the fishing village of Catterline and surroundings on the North-East coast of Scotland.

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Cyfnod Sylfaen: Oedran 5-7
Thema: Portreadau

Pethau i'w hystyried

Defnyddiwch

Dyma ychydig o awgrymiadau i helpu i sbarduno'r
dychymyg: -

Papur maint A4, A3 neu A2 mewn unrhyw liw.

1. Lluniwch wyneb yr hoffech chi ei dynnu neu ei
baentio - gallai fod yn un chi eich hun, neu
eich ffrind gorau, aelod o'r teulu, rhywun iau,
rhywun hŷn.
2. Meddyliwch am sut y byddech chi'n dechrau;
pa mor fawr fydd y llun ; pa ddeunyddiau y
byddech chi'n eu defnyddio (pensiliau, paent,
pensiliau lliw, creonau, deunydd), a'r hyn
rydych chi'n mynd i beintio a thynnu arno.
3. Cofiwch - rhaid iddo fod yn waith eich hun a
byddwn yn edrych i weld sut rydych chi wedi
defnyddio lliwiau a siapiau i dynnu eich
portread arbennig o wyneb dim ond chi a’i
ddychmygodd.

Creu
Portread o wyneb rhywun yr hoffech ei dynnu,
ei baentio neu ei greu mewn unrhyw gyfrwng.

Unrhyw ddeunyddiau, technegau neu brosesau i greu
eich gwaith (er enghraifft llun, darlun wedi ei baentio,
gwneud printiau, ffabrig, ffotograffiaeth, dylunio gyda
chymorth cyfrifiadur, collage, montage a serameg).
Gall ceisiadau fod yn ddau neu dri dimensiwn.
Bydd ceisiadau yn cael eu beirniadu ar wreiddioldeb a
chreadigrwydd, hyder wrth drin deunyddiau a hyfdra
ac effaith..

Fuasai’n well gennych gyflwyno cais fel grŵp?
Gall grwpiau o ddau neu ragor o ddisgyblion gyflwyno
cais fel grŵp. Gall ceisiadau fod yn ddau neu dri
dimensiwn. Rhaid i'r gwaith a roddwyd fod naill ai â
maint A2 neu fesur 120 x 150 centimetr.

Cysylltiadau Cwricwlwm Cenedlaethol
datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac
amrywiaeth ddiwylliannol / iaith, llythrennedd a sgiliau
cyfathrebu / datblygiad mathemategol / datblygiad /
gwybodaeth yn y Gymraeg a dealltwriaeth o'r byd /
datblygiad corfforol / datblygiad creadigol..

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Cynradd: Oed 7-11
Thema: Anifeiliaid ac Adar
Yma fe welwch dri gwaith celf allweddol i edrych arno a thrafod fel dosbarth. Mae awgrymiadau o bethau i'w
hystyried, cyfarwyddiadau ar beth i'w wneud, enghreifftiau o ddeunyddiau y gellir eu defnyddio a sut y bydd y
gwaith celf yn cael ei farnu.
Sheepdog crouching
Syr Kyffin Williams KBE RA RCA, 1918-2006
1.
2.
3.
4.
5.

Disgrifiwch y ci.
Ble fyddech chi'n fwyaf tebygol o weld ci fel hyn?
Pwy fyddai'n berchen ar gi fel hyn?
Beth ydych chi'n meddwl y mae'r ci yn ei ystyried?
A yw'r ci yn aros am rywbeth ddigwydd? Os felly, beth?

Roedd Syr Kyffin Williams yn caru anifeiliaid ac yn eu
darlunio a'u paentio yn rheolaidd, gan gynnwys gwartheg
mewn ‘linocut’, moch daear, geifr, guanacos (ym
Mhatagonia), llwynogod a defaid. O'r holl anifeiliaid, cwn a
cheffylau oedd ei ffefrynau.
Cat sleeping on a Red Cushion
Gwen John (1876-1939)
1.
2.
3.
4.
5.

Disgrifiwch y gath.
Pa ffordd mae'r gath yn ei wynebu?
Ar beth mae’r gath yn gorwedd?
Ble mae'r gath yn gorwedd?
Am beth mae’r gath yn breuddwydio?

Ystyrir mai Gwen John yw artist pwysicaf Cymru'r 20fed
ganrif. Ganed yn Hwlffordd, a hi oedd chwaer hynaf
Augustus John, a hyfforddwyd hi yn Ysgol Gelf Gain Slade
yn Llundain, ac wedyn yn Ysgol Whistler ym Mharis.
Roedd hi'n byw yn Ffrainc am weddill ei bywyd.
Terns over Malltraeth
Ann Lewis, g. 1962
1.
2.
3.
4.
5.

Pa fath o adar sydd yn y llun?
I ble maen nhw'n hedfan?
Beth maen nhw'n chwilio amdano yn y môr?
Ble maen nhw'n byw?
Beth ydych chi'n meddwl eu bod yn hoffi ei fwyta?

Ganwyd Ann yn Llanelwy, Sir Ddinbych yn 1962, mae Ann
yn gweithio fel artist / argraffydd, sy'n arbenigo yn y dull
lleihau o ‘linocut’. Mae hi'n cynhyrchu argraffiadau bach o
brintiau gwreiddiol wedi'u gwneud â llaw yn ei stiwdio
uwchben Dyffryn Ogwen.

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Cynradd: Oed 7-11
Thema: Anifeiliaid ac Adar

Pethau i'w hystyried

Defnyddiwch

Dyma ychydig o awgrymiadau i helpu i sbarduno'r
dychymyg:-

Papur maint A4, A3 neu A2 mewn unrhyw liw.

1. Lluniwch anifail neu aderyn yr hoffech ei
ddarlunio, ei baentio neu ei greu; mawr neu
fach; dof neu’n wyllt; tir, awyr neu fôr.
2. Meddyliwch am sut y byddech chi'n dechrau;
pa mor fawr fydd y llun neu’r model rydych chi
am ei gael; pa ddeunyddiau y byddech chi'n
eu defnyddio (pensiliau, paent, pensiliau lliw,
creonau, gwahanol ddeunyddiau), a beth
rydych chi'n mynd i ddarlunio, paentio neu
ddefnyddio i greu eich gwaith.
3. Cofiwch - rhaid i hyn fod yn waith eich hun a
byddwn yn edrych i weld sut rydych chi wedi
defnyddio lliwiau, siapiau a gwahanol
ddeunyddiau i greu eich hoff anifail neu
aderyn dim ond chi fyddai wedi medru
dychmygu.

Rhaid creu
Llun o'ch hoff anifail neu aderyn. Gall fod yn
wyllt neu'n ddomestig. Efallai ei fod yn bwyta,
yn cysgu, yn hela, yn chwarae neu hyd yn oed
wedi mynd yn sownd wrth ddringo coeden!

Unrhyw ddeunyddiau, technegau neu brosesau i greu
eich gwaith (er enghraifft creu darlun , peintio, gwneud
printiau, tecstilau, ffotograffiaeth, dylunio gyda
chymorth cyfrifiadur, collage, montage a serameg).
Gall ceisiadau fod yn ddau neu dri dimensiwn.
Bydd ceisiadau yn cael eu beirniadu ar wreiddioldeb a
chreadigrwydd, hyder wrth drin deunyddiau, a hyfrdra
ac effaith.

Fuasai’n well gennych gyflwyno cais fel grŵp?
Gall grwpiau o ddau neu ragor o ddisgyblion gyflwyno
cais fel grŵp. Gall ceisiadau fod yn ddau neu dri
dimensiwn. Rhaid i'r gwaith a roddwyd fod naill ai â
maint A2 neu fesur 120 x 150 centimetr.

Cysylltiadau Cwricwlwm Cenedlaethol
Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg, Llythrennedd a
Saesneg,
Daearyddiaeth,
Hanes,
Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu, Rhifedd a Mathemateg,
ABCh, Cymraeg, Gwyddoniaeth.

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Uwchradd: 11-18 oed
Thema: Tirweddau
Yma fe welwch dri gwaith celf allweddol i edrych arno a thrafod fel dosbarth. Mae awgrymiadau o bethau i'w
hystyried, cyfarwyddiadau ar beth i'w wneud, enghreifftiau o ddeunyddiau y gellir eu defnyddio a sut y bydd y
gwaith celf yn cael ei farnu.
White Sea, Trearddur
Syr Kyffin Williams KBE RA RCA, 1918-2006
1. Disgrifiwch yr olygfa.
2. Sut mae'r lle hwn yn gwneud i chi deimlo?
3. Ble mae'r lle hwn yn eich barn chi?
4. Nid oes unrhyw bobl yn y llun. Trafodwch.
5. Pe gallech ddringo i mewn i'r darlun lle hoffech chi fod?
Mae gan luniau atmosfferig, pwerus Syr Kyffin Williams ansawdd
ddramatig sy'n diffinio tirwedd Cymru, ac yn arbennig tirlun
Gogledd Cymru. Er gwaethaf defnyddio palet cynnil a chyfyngedig,
roedd yn lliwiwr sylweddol ac mae gan ei waith gorau ddwysedd
annisgwyl.
Afon Eigiau, Craig yr Ysfa
Keith Bowen, g.1950
1. Beth yw canolbwynt y llun?
2. Ble fyddech chi'n sefyll yn yr olygfa hon?
3. Os ydych chi wedi gollwng cwch bapur bach i’r afon, ble fyddech
chi'n meddwl y byddai'n cyrraedd yn y diwedd?
4. Oes yna dymor y gallech chi gysylltu â'r olygfa hon?
5. Sut fyddech chi'n croesi'r afon?
Ganwyd Keith Bowen yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru. Mae wedi
arddangos ei waith yn helaeth gyda chlod poblogaidd. Cafodd
Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol
Frenhinol Cymru. Cafodd ei urddo fel Cymrawd Anrhydeddus
Prifysgol Cymru. Dyluniodd ddau stamp ar gyfer y Post Brenhinol,
a chyhoeddodd dau lyfr 'Snowdon Shepherd' a 'Among the Amish'
sy’n cynnwys ei luniau o gefn gwlad..
Pwllheli
Catrin Williams RCA, g. 1966
1. Beth yw'r dylanwad mwyaf yn y llun hwn – yr adeiladau neu’r
môr?
2. Disgrifiwch y tai a'r bobl sy'n byw ynddynt?
3. Beth mae pobl yn hoffi ei wneud mewn tref fel hon?
4. Pa fath o dŷ yr hoffech chi fyw ynddo?
5. Os yw hon yn dref Gymreig nodweddiadol, beth ydych chi'n
meddwl sydd ar goll yn y drefwedd hon?
Mae Cymreictod, neu yn hytrach y profiad o fyw yng Nghymru, yn
thema amlwg yng ngwaith Catrin: y cartref a'r fferm; dathliadau a
dillad; cerddoriaeth a diwylliant Cymru; traddodiadau teuluol ac
wynebau cyfarwydd.

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Uwchradd: 11-18 oed
Thema: Tirweddau

Pethau i'w hystyried

Defnyddiwch

Dyma ychydig o awgrymiadau i helpu i sbarduno'r
dychymyg:-

Papur maint A4, A3 neu A2 mewn unrhyw liw.

1. Lluniwch dirlun yr hoffech ei dynnu, ei baentio
neu ei greu; hoff olygfa neu leoliad, sy'n
adnabyddus i chi; gwledig, lled-wledig, trefol
neu arfordirol - hyd yn oed eich gardd neu'ch
parc lleol eich hun.
2. Dylai eich llun fod yn ddarlun o'r hyn rydych chi'n
edrych arno. Fodd bynnag, petaech chi'n
dymuno hynny, gallech chi ddatblygu eich
darlunio i fod yn fwy dychmygol.

Unrhyw ddeunyddiau, technegau neu brosesau i greu
eich gwaith (er enghraifft lluniadu, peintio, gwneud
printiau, tecstilau, ffotograffiaeth, dylunio gyda
chymorth cyfrifiadur, collage, montage a serameg).
Gall ceisiadau fod yn ddau neu dri dimensiwn.
Bydd ceisiadau yn cael eu beirniadu ar wreiddioldeb a
chreadigrwydd, hyder wrth drin deunyddiau, hyfrdra ac
effaith.

Fuasai’n well gennych gyflwyno cais fel grŵp?

3. Meddyliwch am amser y flwyddyn, er enghraifft
y tymhorau, y tywydd neu unrhyw ffactor arall a
fydd yn gwneud eich gwaith yn llawer mwy
atmosfferig.

Gall grwpiau o ddau neu ragor o ddisgyblion gyflwyno
cais grŵp. Gall ceisiadau fod yn ddau neu dri
dimensiwn. Rhaid i'r gwaith a roddwyd fod naill ai â
maint A2 neu fesur 120 x 150 centimetr.

4. Cynnwys nodweddion megis adeiladau,
cychod, coed, waliau, hyd yn oed pobl.

Cysylltiadau Cwricwlwm Cenedlaethol

5. Cofiwch - rhaid i hwn fod yn waith eich hun a
byddwn yn edrych i weld eich agwedd personol
chi eich hun at llunio tirwedd.

Celf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg, Llythrennedd a
Saesneg,
Daearyddiaeth,
Hanes,
Technoleg
Gwybodaeth a Chyfathrebu, Rhifedd a Mathemateg,
ABCh, Cymraeg, Gwyddoniaeth.

Creu
Cynhyrchu gwaith celf i arddangos tirlun sydd o
bwys arbennig i chi.

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Llinell Amser y Gystadleuaeth

4 Rhagfyr 2017

Lansiad Swyddogol Cystadleuaeth Celf Ysgolion Sir Ddinbych
2018

23 Mawrth 2018

4yp, Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau

w/c 26 Mawrth 2018

Rhestr Fer o’r ceisiadau

w/c 2 Ebrill 2018

Beirniadu Ceisiadau

11 Ebrill 2018

Cyhoeddi enwau’r enillwyr

9 Mai 2018

Seremoni Wobrwyo ac Arddangosfa Preifat
(Y Seremoni Wobrwyo a'r arddangosiad preifat i’w cyd amseru
gyda dathlu 100 mlynedd ers genedigaeth Syr Kyffin Williams)

10 Mai – 1 Mehefin 2018

Arddangosfa yn Swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd
Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

5 Mehefin 2018

Ymgeiswyr i gasglu eu gwaith celf o Swyddfeydd Cyngor Sir
Ddinbych, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN

Cystadleuaeth Arlunio Ysgolion Sir Ddinbych 2018
Rheolau'r Gystadleuaeth
Drwy gymeryd rhan yn y gystadleuaeth, mae ysgolion a’r
ymgeiswyr yn cadarnhau eu bod wedi darllen a deall y
rheolau cystadleuaeth canlynol, ac yn cytuno i gael eu
rhwymo ganddynt:1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob ysgol yn Sir
Ddinbych.
2. Rhaid cyflwyno'r ceisiadau drwy'r post neu â llaw i Sarah
Dixon, Cydlynydd Cyfoethogi Cwricwlwm, Cyngor Sir
Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ. Ni ellir
derbyn unrhyw ffurfiau eraill, gan gynnwys yn electronig.
Rhaid gwneud cais drwy'r ysgol berthnasol.
Ni
dderbynnir ceisiadau a gyflwynir yn uniongyrchol gan
ddisgyblion.
3. Dim ond un ymgais i'r gystadleuaeth fesul disgybl.
4. Rhaid derbyn y ceisiadau heb fod yn hwyrach na 4yp,
ddydd Gwener 23 Mawrth 2018.
5. Rhaid i bo ais unigol gael y wybodaeth ganlynol wedi'i
farcio'n glir ar y cefn, neu fel arall ni chaiff ei ystyried: 
Categori a ddewiswyd

Enw disgybl / dosbarth

Athro dosbarth

Enw, cyfeiriad a rhif ffôn yr ysgol.
6. Defnyddir gwybodaeth o'r fath yn unig gan Adran
Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych at
ddibenion y gystadleuaeth.
7. Gofynnir os gwelwch yn dda i ysgolion wneud y
trefniadau angenrheidiol i gasglu'r eitemau o waith celf
erbyn 5 Mehefin 2018. Ni fydd Adran Gwasanaethau
Addysg a Phlant Sir Ddinbych yn gyfrifol am waith a
adawyd heb ei gasglu erbyn 5 Mehefin 2018.
8. Bydd ysgolion sy'n ennill yn cael gwybod am y
canlyniadau erbyn 5yh ar 11 Ebrill 2018 a bydd y
canlyniadau'n cael eu postio ar wefan Cyfoethogi
Cwricwlwm Sir Ddinbych www.denbighshireenrichment.com o'r dyddiad hwn.
Bydd yr ysgol berthnasol yn gyfrifol am hysbysu'r disgybl
perthnasol o unrhyw enillwyr.
9. Penderfynir ar enillydd y gystadleuaeth gan banel o
feirniaid (sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Adran
Gasanaethau Addysg a Phlant Sir Ddinbych a dyfarnwyr
eraill a benodir yn addas) a phwy fydd yn penderfynu, yn
ôl eu disgresiwn llwyr, yr enillydd. Rhaid i benderfyniad
y beirniaid fod yn derfynol a rhwymol a ni chaniateir
unrhyw ohebiaeth ar y mater efo Adran Addysg a
Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych.

10. Rhaid i'r hawlfraint mewn unrhyw ddelwedd a
gytunwyd yn y gystadleuaeth (fel rhwng y cyflogwr a
Gwasanaethau Addysg a Gwasanaethau Plant Sir
Ddinbych) aros gyda'r enillydd. Fodd bynnag, mae
ymgeiswyr yn cytuno i Adran Addysg a
Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych ddefnyddio
unrhyw un o'r delweddau buddugol ar gyfer unrhyw
gyhoeddusrwydd a / neu weithgareddau hyrwyddo.
Yn benodol, os yw enillydd yn ennill y gystadleuaeth,
mae'r ymgeisydd yn cytuno i'w enw/henw a'u gwaith
buddugol gael ei ddefnyddio ar wefan Cyfoethogi’r
Cwricwlwm Sir Ddinbych.
11. Bydd ysgolion sy'n mynd i mewn am y gystadleuaeth
yn derbyn tystysgrif a gynlluniwyd yn arbennig i
gydnabod a chydnabod eu cyfranogiad.
12. Bydd gwobr y gystadleuaeth ar gyfer pob Categori
yn cynnwys deunyddiau celf ar gyfer yr holl enillwyr
a thystysgrif wedi'i ddylunio'n arbennig.
13. Bydd yr enillydd cyffredinol sy'n cwmpasu pob
Categori yn derbyn gweithdy undydd ymarferol a
arweinir gan artist ar gyfer ei ddosbarth / dosbarth.
14. Bydd y gwaith arlunio yn cael ei arddangos yn
Swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir,
Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN
(10 Mai - 1 Mehefin 2018). Bydd arddangosfa breifat
ar gyfer yr enillwyr ar 9 Mai 2018.
15. Gellir dychwelyd y gwaith drwy gais, ar ôl i'r
arddangosfa gau.
16. Nid ddarperir arian fel dewis yn lle unrhyw un o’r
gwobrwyon ac ni ellir trosglwyddo'r gwobrwyon. Nid
yw Adran Gwasanaethau Addysg a Phlant Sir
Ddinbych yn derbyn unrhyw atebolrwydd os na fydd
y gweithdy yn mynd rhagddo am unrhyw reswm ac
ni ddyfernir unrhyw wobr amgen.
17. Nid yw Adran Gwasanaethau Addysg a
Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych yn gyfrifol am
geisiadau hwyr, coll neu oedi.
18. Mae penderfyniad Adran Gwasanaethau Addysg a
Phlant Sir Ddinbych yn derfynol ac yn rhwymo pob
ymgeisydd ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei
wneud gan Addysg a Gwasanaethau Plant Sir
Ddinbych.
19. Bydd mynediad i'r gystadleuaeth yn ddilys yn unig
os yw'r ymgeisydd wedi cydymffurfio â'r rheolau
cystadlu hyn.

