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MILLBANK, HOLYHEAD LL65 1TE
Tel / Ffôn: 01407 763361
www.ucheldre.org
Facebook: Ucheldre Holyhead

Arlunio i Bawb 2019
Crynodeb o ddyddiadau pwysig
Dydd Iau 11 – Sadwrn 13 Gorffennaf
10yb – 5yh:
Dewch ar gwaith ir Ganolfan
gyda’r ffulfleni cais ar taliad
Dydd Iau 18 Gorffennaf
5yh:
Arddangosfa’n agor
5.30yh:
Chyhoeddiad o’r enillwyr
Croeso i bawb

CYSTADLEUAETH ARLUNIO I BAWB
19 Gorffennaf – 3 Medi 2019
Bydd y Gystadleuaeth yn cael ei feirniadu gan Alan Whitfield. Bydd pump categori, gyda gwobrau fel a
ganlyn:
Oedolion
1af £300 gwobr ariannol
2il
£150 gwobr ariannol
3ydd £75 gwobr ariannol
Ieuenctid A (Oedran 15-18 incl) *
1af £50 gwobr ariannol
2il £25 gwobr ariannol
3ydd £10 gwobr ariannol

Ieuenctid B(Oedran 12-14 incl) *
1af £40 gwobr ariannol
2il
£20 gwobr ariannol
3ydd £10 gwobr ariannol

Ieuenctid C(Oedran 7-11 incl)* Ieuenctid D (Dan 7)*
1af £30 gwobr ariannol
1af £10 gwobr ariannol
2il £15 gwobr ariannol
2il £5 gwobr ariannol
3ydd £10 gwobr ariannol
3ydd £5 gwobr ariannol

* Ymhôb adran ieuenctid bydd grawant i brynu defnyddiau arlunio o £75 yn cael ei roi i ysgol y disgybl buddigol.

Amodau Cystadlu
1 Y mae'r Gystadleueth yn agored i unrhyw un sy'n byw ym Môn, Gwynedd, neu Conwy.
2 Y mae hawl i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (e.g. paent, lluniad, print, colag), ond gwaherddir ffotograffwaith,
3D a cherflunwaith.
3 Y mae'n ofynnol bod pob gwaith wedi ei fframio â platiau drych wedi eu gosod yn barod i'w hongian.
4 Bydd y gwaith yn y Dosbarth Oedolion ar werth, a neilltuir 25% o bob gwerthiant yn gomisiwn. Rhaid cael y pris ar y ffurflen
gais.
5 Rhaid nodi ar gefn pob gwaith yr union fanylion a roddir ar y ffurflen gais.
6 Bydd tâl am bob cais fel a ganlyn: Oedolion: £5 am y gwaith cyntaf a £2.50 yr un am bob un arall.
Ieuenctid A,B, C a D: Di-dal, un ymgais i bob plentyn. Unrhyw gais arall - £1 yr un.
7 Penderfynir yr oedran ymhob dosbarth yn ôl oedran yr ymgeisydd ar 1af Mai 2019.
8 Caniateir i'r ymgeiswyr a fyddent yn ôl y rheolau yn cystadlu yn Nosbarth Ieuenctid A gyflwyno eu gwaith yng nghystadleuaeth y
Dosbarth Oedolion. Pe gwneir hynny, rhaid ei nodi ar y ffurflen gais.
9 Pe na byddai lle i arddangos y cyfan o'r ceisadau, detholir y gweithiau i'w harddangos gan banel dewis. Ni ellir ad-dalu unrhyw
daliadau i ymgeiswyr sydd yn tynnu'n ôl o'r gystadleuaeth.
10 Caiff Taliadaw ddim ei ddychwelyd.
11 Dylid dod a phob gwaith i Ganolfan Ucheldre Dydd Iau 11 - Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf rhwng 10yb a 5 yh.
Cysylltwch a'r Ganolfan os perir hyn unrhyw drafferth. Bydd y gwaith yn cael ei osod yn y drefn y cyrhaeddir.
12 Rhaid i'r gwaith fod ar gael i'w harddangos yn y Ganolfan rhwng y 19 o Gorffenaf a 3 Medi 2019. Y mae pob gwaith
werthir i'w adael yn rhan o'r Arddangosfa hyd nes i'r Arddangosfa ddod i ben. Rhaid i ffurfleni Cais gydar ffi fod i fewn ir
Ganolfan Ucheldre gyda’r gwaith.
13 Y mae pob gwaith i'w gasglu o'r Ganolfan ar 4-6 Medi 2019. Os oes gwaith yn y Ganolfan heb ei gasglu ar ôl
30 o Medi 2019, cedwir yr hawl i gael gwared o'r gewithiau hynnu er budd Canolfan Ucheldre.
14 Cyhoeddir enwau'r enillwyr ar ddechrau cyfnod yr Arddangosfa 18 o Gorffennaf, am 5 o'r
gloch. Bydd yr Arddangosfa yn agor i'r cyhoedd 19 o Gorffennaf 2019 am 10yb.
15 Y mae penderfyniad y beirniad yn derfynol, ac ni chaniateir i unrhyw un drafod a gohebu ynglyn a'r pendrefyniad hwn.
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Dylid dod a phob gwaith i Ganolfan Ucheldre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 ITE
Dydd Iau 11 - Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2019 rhwng 10 y bore a 5 yr hwyr. Cysylltwch
a'r Ganolfan os perir hyn unrhyw drafferth. Bydd y gwaith yn cael ei osod yn y drefn y
cyrhaeddir.
Tâl o £.............. wedi ei wneud allan i Canolfan Ucheldre (arian ond).
(Gweler nodyn 6 yn yr amodau cystadlu am y tâl)
Rwyf yn cytuno i gadw at reolau Canolfan Ucheldre i'r Gystadleuaeth Arlunio i Bawb, fel y
gwelir yn yr Amodau Cystadlu.
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