
Ctundeb Rhieni/ Gofalwyr Caban Y Faenol Cyf 

 

Enw Rhiant/gofalwr ------------------------------------------------------------------------ 

Enw Plentyn ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deallaf fod Caban Y Faenol Cyf yn gyfleuster gofal chwarae a tra bod fy mhlentyn yno bydd 

Caban Y Faenol Cyf yn gyfreithiol gyfrifol amdano ef/hi. 

Bydd fy mhlentyn yn cael byrbryd a diod tra bydd yn y clwb oni bai y gofynnir yn wahanol. 

Bydd fy mhlentyn yn cael cyfleoedd chwarae ysgogol a heriol mewn amgylchedd hwyliog a 

diogel. 

Unwaith y bydd fy mhlentyn yn cael ei gludo i Caban Y Faenol bydd ef / hi yng ngofal Caban y 

Faenol hyd nes y caiff ei gasglu a'i lofnodi gan oedolyn cyfrifol a enwir. 

Byddaf yn rhoi gwybod i oruchwyliwr y clwb os ydw i'n casglu fy mhlentyn o'r ysgol ar 

ddiwrnod y mae ef / hi wedi ei archebu yn y clwb. 

Byddaf yn talu'n brydlon am sesiynau hyd yn oed pan na fydd fy mhlentyn yn mynychu, yn 

unol â pholisi talu'r clwb oni bai bod trefniadau eraill wedi'u gwneud gyda'r rheolwr. 

Byddaf yn rhoi rhybudd 4 wythnos o unrhyw newid i sesiynnau  fy mhlentyn, gofynion gwyliau 

neu derfynu lle. Os na fyddaf, rwy'n derbyn y bydd yn rhaid i mi dalu swm llawn pob sesiwn 

oni bai bod amgylchiadau esgusodol wedi cael I esbonio I’r pwyllgor rheoli. Os rhoddir yr 

hysbysiad cywir wrth fynd ar wyliau, yna codir tâl hanner arnoch chi er mwyn cadw lle eich 

plentyn. 

Deallaf fod Caban Y Faenol yn gweithredu rhestr aros ac na ellir darparu ar gyfer pob newid 

yn enwedig os yw'r gofyniad i gynyddu sesiynau neu newid diwrnodau, hyd yn oed gyda 4 

wythnos o rybudd. 

Fy nghyfrifoldeb i yw rhoi gwybod i reolwr y clwb am unrhyw newidiadau i wybodaeth 

ynghylch fy mhlentyn. 

Rwy'n derbyn tra yn Caban y Faenol y gall fy mhlentyn gymryd rhan mewn gweithgareddau 

blêr ac y byddaf yn rhoi dillad priodol i'm plentyn ar gyfer hyn. 

Mae Caban Y Faenol yn cau am 6pm ac os byddaf yn mynd i fod yn hwyr  unrhyw dro 

oherwydd amgylchiadau annisgwyl, byddaf yn cysylltu â'r rheolwr. 

Os na chaiff fy mhlentyn ei gasglu erbyn 6.10 pm byddaf yn talu ffi o £ 25 i dalu costau dau 

aelod o staff oherwydd ei bod yn ofynnol iddynt aros yn gyfreithiol. 

Os bydd unrhyw blentyn dal yma m  6.30 pm ar ôl gwneud popeth posibl i gysylltu â rhieni a 

chysylltiadau brys, yna bydd yn ofynnol yn gyfreithiol i Caban Y Faenol gysylltu â'r 

Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Er ein bod yn ceisio sicrhau diogelwch eitemau, ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw beth a 

gollwyd neu a ddygwyd. 



Rwyf wedi darllen y polisïau ymddygiad ac yn cytuno â thelerau ac yn gwerthfawrogi, mewn 

rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen eithrio fy mhlentyn o'r clwb a byddaf yn talu am y 

sesiynau coll hyn. 

Os bydd unrhyw ddigwyddiadau yn Caban Y Faenol sy'n cynnwys fy mhlentyn, byddaf yn cael 

gwybod am y sefyllfa. 

Os bydd fy mhlentyn yn cael damwain, yna bydd ef / hi yn cael ei drin gan rywun sydd â 

chymhwyster cymorth cyntaf a byddaf yn cael gwybod am y sefyllfa cyn gynted â phosibl. 

Os oes sefyllfa lle mae ar fy mhlentyn angen triniaeth feddygol frys ac nid wyf ar gael, gall yr 

aelod o staff o Caban Y Faenol arwyddo unrhyw ffurflenni caniatâd sydd eu hangen ar gyfer 

fy nhriniaeth ar fy rhan. 

Bydd unrhyw wybodaeth a manylion am fy mhlentyn yn cael eu trin yn gyfrinachol. Fodd 

bynnag, efallai y bydd adegau, er enghraifft mewn achosion o bryderon amddiffyn plant, pan 

fydd manylion yn cael eu trosglwyddo i asiantaethau eraill. Er enghraifft: Yr Heddlu, 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd. 

Os yw'r clwb wedi cadarnhau fy nghais am Gredyd Treth Gofal Plant mae Caban Y Faenol dan 

rwymedigaeth gyfreithiol i hysbysu Cyllid y Wlad os byddaf yn peidio â defnyddio'r 

gwasanaethau yn ystod cyfnod fy hawliad oni bai fy mod yn rhoi rhybudd o 10 diwrnod o leiaf. 

Bydd cyfeiriad at eich ffurflen hawlio Credyd Treth yn dangos y gallwn gael ein dal ar y cyd 

am unrhyw hawliad y mae Cyllid y Wlad yn ei ystyried yn dwyllodrus. 

Os ydych am wneud cwyn, rhaid i chi ddilyn y canllawiau sydd wedi'u nodi yn y Llawlyfr 

Rhieni 

Os oes angen meddyginiaeth ar fy mhlentyn tra yn Caban Y Faenol byddaf yn llenwi'r 

ffurflenni perthnasol ac yn cyflwyno'r feddyginiaeth yn ddyddiol. 

Byddaf yn cefnogi ac yn dilyn y canllawiau a nodir yn y Polisi Cyfle Cyfartal.Rwyf wedi darllen 

a deall y telerau ac amodau uchod ac rwy'n cytuno i gadw atynt. 

 

 

Llofnod …………………………….. 

Dyddiad ………………………………… 


