
Hamdden yn Sir y Fflint

actif

Actif acUn
Cynllun Cydraddoldeb i Bobl Anabl

Chwaraeon a hamdden i'r gymuned gyfan ...



Rydym yn newid ein polisi presennol ynghylch codi tâl, er budd
pobl anabl sy’n defnyddio’n canolfannau hamdden. 

Rydym wedi cyflwyno cynllun o’r enw “Actif ac un”. 
Bydd hwn yn caniatáu i ‘gynorthwy-ydd personol’ ddod i’n 
canolfannau hamdden yn ddi-dâl os yw’n cynorthwyo cwsmer anabl. 

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Rydym yn sylweddoli bod rhai pobl yn cael trafferth cymryd rhan
mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden oherwydd eu 
hanabledd. Yn aml, bydd angen i rywun ddod hefo nhw, sy’n golygu
bod y gost yn dyblu. Byddwn yn rhoi’r gorau i godi tâl ar bobl sydd
yno i roi cymorth ‘un i un’. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn trin ein holl
gwsmeriaid yn deg ac yn ei gwneud yn haws iddynt fanteisio ar ein
cyfleusterau.

Bydd cwsmeriaid anabl yn gallu defnyddio’u cerdyn “Actif” presennol
neu wneud cais am gerdyn yn eu Canolfan Hamdden leol drwy lenwi’r
ffurflen gais sydd ynghlwm. Ar ôl cadarnhau eu bod yn bodloni’r
meini prawf (wedi’u rhestru ar y ffurflen), cânt gerdyn “Actif ac un”,
am ddim.

Bydd y sawl sy’n cael y cerdyn “Actif ac un” yn talu am y 
gweithgaredd y bydd yn cymryd rhan ynddo ond ni fydd angen i’r
cynorthwy-ydd personol dalu.

actif
Chwaraeon a hamdden i'r gymuned gyfan ...



Cewch ddefnyddio’r cyfleusterau 
yn unrhyw un o’r canolfannau isod:-

Am ragor o wybodaeth ewch i 

www.siryfflint.gov.uk/hamdden

CANOLFAN HAMDDEN BWCLE
Lôn y Felin, Bwcle
Sir y Fflint CH7 3HQ
T: 01244 546458 (pwll) ✓

CANOLFAN CHWARAEON 
CEI CONNAH
Campws Ysgol Uwchradd Cei Connah 
Lôn Golftyn, Cei Connah CH5 4BH
T: 01244 812283

PWLL NOFIO CEI CONNAH
Rhodfa Gwepra, Cei Connah
CH5 4HA
T: 01244 819561 (pwll) ✓

CANOLFAN HAMDDEN 
GLANNAU DYFRDWY
Chester Road West, Queensferry
Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint 
CH5 1SA
T: 01244 814725

PAFILIWN Y FFLINT
Stryd yr Iarll, Y Fflint, Sir y Fflint 
CH6 5ER
T: 01352 733677    (pwll) ✓

CANOLFAN HAMDDEN 
TREFFYNNON
Parc y Fron, Treffynnon 
Sir y Fflint CH8 7UZ
T: 01352 712027    (pwll) ✓

CANOLFAN CHWARAEON 
YR HÔB
Lôn Fagl, ger Wrecsam 
Sir y Fflint  LL12 9PY
T: 01978 760097

CANOLFAN CHWARAEON 
YR WYDDGRUG
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug 
Sir y Fflint CH7 1HT
T: 01352 756116    (pwll) ✓

CANOLFAN CHWARAEON 
SALTNEY
Teras Dewi Sant
Saltney CH4 0AE
T: 01244 677324



Cerdyn actif ac un

Ffurflen i’r cwsmer ei llenwi yw hon, nid y Cynorthwy-ydd Personol (gofalwr). 
A fyddech cystal â’i helpu i’w llenwi os bydd angen. Bydd cwsmeriaid yn talu’r
pris cyfredol am y cyfleusterau y maent yn eu defnyddio. 

Fodd bynnag, mae’r cynllun yn caniatáu mynediad am ddim i gynorthwywyr 
personol (gofalwyr) os byddant yn dod yno i helpu’r cwsmer. Er mwyn cael 
cerdyn Actif ac un, rhaid i chi ddangos prawf o unrhyw un o’r canlynol:

1. Lwfans Byw i’r Anabl
Lefel gofal canolig neu uched yn unig

2. Lwfans Gweini
Lefel gofal canolig neu uched yn unig

3. Wedi cofrestru’n ddall.
Y gofalwr i lofnodi ar ran y cwsmer

Llofnod (gan y cwsmer)

Enw’r cwsmer

Gwiriwyd yn Nerbynfa Cyngor Sir y Fflint

Llofnod yn y Dderbynfa ....................... Printiwch ................................ Dyddiad ................

A fyddech cystal â helpu’r cwmser i lenwi ffurflen gais arferol cynllun actif, 
a’i styffylu i’r ffurflen hon a’i phostio at: 

Sue Banks / Jill Travers 
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Gorllewin Ffordd Caer,
Queensferry, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 1SA                            

Ffurflen gais

(ticiwch)

✁



actif
Chwaraeon a Hamdden i’r gymuned gyfan...Ffurflen Gais

Dyddiad y Cais:

Teitl: Mr/Mrs/Miss/Ms/Unrhyw un arall (rhowch gylch o gwmpas yr un priodol)

Enw(au) Cyntaf: Cyfenw:

Enw/Rhif eich Tŷ:

Llinell 1af eich Cyfeiriad:

Tref: Sir: Cod post:

Enw'ch Cwmni (aelodau corfforaethol yn unig):

Does dim rhaid rhoi’r wybodaeth a ganlyn

Rhif ffôn: Rhif ffôn poced:

E-bost:

Dyddiad Geni:

Mewn argyfwng, cysylltwch â: Rhif ffôn mewn argyfwng:

Enw'ch meddyg teulu:

Cyflyrau meddygol: Triniaeth (os oes triniaeth):

Enw Rhiant/Gwarchodwr - rhai o dan 18 oed:

Llofnod Rhiant/Gwarchodwr - rhai o dan 18 oed:

✁

Deddf Diogelu Data
Bydd Cyngor Sir y Fflint, pan fo angen, yn dal, yn cadw, yn defnyddio a/neu yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei
chyflenwi at ddibenion gweithredu'i swyddogaeth gyhoeddus, i fonitro cyfleoedd cyfartal ac i atal a datrys troseddau.  Efallai byddwn yn 
datgelu’ch data personol ac yn ei roi i gyrff allanol, os oes ganddynt reswm digonol dros ofyn am ddatgelu'r data hwnnw ac o fewn yr 
hyn y mae'r gyfraith yn ei ganiatáu.
Rwy’n cytuno i ddefnyddio a rhannu unrhyw wybodaeth neu ddata a roddaf o fewn Cyngor Sir y Fflint at y dibenion uchod.

Arwyddwyd: Dyddiad:

Mae'r ddogfen hon ar gael mewn fformatau gwahanol, ar eich cais.




