Ffurflen Mynegi Diddordeb – Gwyl Fwyd Caernarfon – Dydd Sadwrn Mai 13 2017

Manylion Masnachu
Enw’r Busnes / Enw Masnachu
Enw Rheolwr/wraig y Busnes
Cyfeiriad

Cod Post
Rhif ffôn Symudol
Rhif Gwaith

Cyfeiriad E-bost
Gwefan
Manylion Cyfryngau Cymdeithasol

Manylion eich Cynnyrch
Cynnyrch i’w werthu

Gofynnwn i chi ddarparu ffotograffau, os
gallwch chi. (Bydd hyn yn hwyluso ein proses
ddethol)
Math o Gynnyrch
Math o Fwyd i’w baratoi ar y safle

Bwyd / Bwyd-ar-glud / Crefft

MANYLION ARCHEBU
Cyflenwad
Trydan
Codir tâl
ychwanegol
am hyn

Math

Cost

Math o stondin
a’i maint

Disgrifiad

A

£75.00

Stondin yr Ŵyl
10’ x10’
3.05m x 3.05m

Stondin draddodiadol, 10’x10’, efo cownter
10’x4’ a chanopi deniadol gwyrdd a gwyn a
ddarperir gan Sketts

16
amp

Cyfans
wm
wat

B

£60.00

Uned eich Hun
10’ x10’
3.05m x 3.05m

Llain ar gyfer eich uned eich hun i werthu
bwydydd i’w bwyta wedyn. Naill ai stondin, 16
gazebo, trelar neu rywbeth arall. Bydd
amp
angen yr union fesurau arnon ni, gan
gynnwys bar tynnu, ynghyd â ffotograff
diweddar.

Cyfans
wm
wat

C

£150.00

Uned eich Hun –
bwyd-ar-glud /
diodydd
10’ x10’
3.05m x 3.05m

Llain ar gyfer eich uned eich hun i werthu
bwyd parod. Naill ai stondin, gazebo, trelar
neu rywbeth arall. Bydd angen yr union
fesurau arnon ni, gan gynnwys bar tynnu,
ynghyd â ffotograff diweddar.

Cyfans
wm
wat

16
amp

CH

£100.00

Uned eich Hun
15’ x 10’
4.57m x 3.05m

Llain ar gyfer eich uned eich hun i werthu
bwydydd i’w bwyta wedyn. Naill ai stondin, 16
gazebo, trelar neu rywbeth arall. Bydd
amp
angen yr union fesurau arnon ni, gan
gynnwys bar tynnu, ynghyd â ffotograff
diweddar.

Cyfans
wm
wat

D

£200.00

Uned eich Hun –
bwyd-ar-glud /
diodydd
15’ x 10’
4.57m x 3.05m

Llain ar gyfer eich uned eich hun i werthu
bwyd parod. Naill ai stondin, gazebo, trelar
neu rywbeth arall. Bydd angen yr union
fesurau arnon ni, gan gynnwys bar tynnu,
ynghyd â ffotograff diweddar.

Cyfans
wm
wat

16
amp

DD

£250.00

Uned eich Hun
20’ x 15’
6.1m x 4.57m

Llain ar gyfer eich uned eich hun i werthu
bwydydd i’w bwyta wedyn. Naill ai stondin, 16
gazebo, trelar neu rywbeth arall. Bydd
amp
angen yr union fesurau arnon ni, gan
gynnwys bar tynnu, ynghyd â ffotograff
diweddar.

Cyfans
wm
wat

E

I’w
drafod

Bariau neu
unedau
dros 20'/6.1m
o hyd

Llain ar gyfer eich uned eich hun, yn
gwerthu diodydd alcoholaidd i’w hyfed yn
ardaloedd y bar.
Cysylltwch â’r trefnwyr i drafod prisiau

Cyfans
wm
wat

TRYDAN: £25
(Dim disgownt)

Am gyflenwad 16 amp
sylfaenol
I gynnwys un soced
ddwbl

£

CYFANSWM COST
(nodwch)

16
amp

Ychwaneger hyn at ffi eich stondin

Wedi derbyn cymeradwyaeth
ysgrifenedig, y balans yn
ddyledus
cyn 1af Mawrth 2017.
Taladwy drwy BACS neu siec.

Gofynion Hylendid Bwyd
Efo pa Awdurdod Lleol ydych chi wedi
cofrestru?
Sgôr Hylendid Bwyd
1/2/3/4/5
(Ni dderbynnir unrhyw gais â sgôr o lai na 3)
Dyddiad y Dystysgrif
Amgaewyd Copi o’r Dystysgrif

DO / NADDO
Os NA, esboniwch pam

Gofynion Trydan
Offer i’w ddefnyddio
Bydd yr holl drydan yn 16 amp, a byddwn yn
darparu soced 13 amp ar gyfer pob un o’r
offer a restrir isod.
Rhestrwch BOB teclyn trydanol, ynghyd â
disgrifiad byr ohono, a watedd pob un.

1
2
3
4
5

Ydych chi wedi amgáu copïau o’ch tystysgrif(au) PAT efo’r cais yma?

DO /
NADDO

HEFYD, dewch â’ch HOLL dystysgrifau prawf trydanol ar gyfer pob teclyn a
ddefnyddir i’r ŵyl fwyd a sicrhau eu bod ar gael i archwilwyr Gŵyl Fwyd
Os NA,
Caernarfon/Cyngor Gwynedd eu gweld.
esboniwch
Os nad ydych yn gallu dangos tystysgrif ddilys, ni fydd y trefnwyr yn caniatáu pam
i chi ddefnyddio’r teclyn hwnnw.
Gofynion Nwy
Ydych chi’n bwriadu defnyddio nwy yn y digwyddiad?

YDW / NAC
YDW

Ydych chi wedi amgáu copïau o’ch tystysgrif(au) prawf nwy efo’r cais yma?

DO /
NADDO

Rhaid i bob teclyn nwy fod dan warchodaeth trwydded nwy gyfredol a
gyhoeddwyd gan beiriannydd nwy cofrestredig.
HEFYD, dewch â’ch HOLL dystysgrifau prawf nwy ar gyfer pob teclyn i’r
ŵyl fwyd a sicrhau eu bod ar gael i archwilwyr Gŵyl Fwyd
Caernarfon/Cyngor Gwynedd eu gweld. Os nad ydych yn gallu dangos
tystysgrif ddilys, ni fydd y trefnwyr yn caniatáu i chi ddefnyddio’r teclyn
hwnnw.

Os NA,
esboniwch
pam

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
Cwmni Yswiriant a’u Manylion Cyswllt
Rhif Polisi
Dyddiad Dirwyn i ben
Amgaewyd Copi o’r Polisi

DO / NADDO
Os NA, esboniwch pam

DWR – Nodwch o ble rydych chi’n bwriadu cael dŵr glân a disgrifiwch eich gweithdrefnau
ar gyfer golchi dwylo a gwaredu dŵr aflan Gallwn drefnu llogi sinc ar eich cyfer, os bydd
angen.

GWNEWCH YN SIŴR EICH BOD WEDI LLENWI POB ADRAN YN GLIR AC YN
LLAWN
(Cyfrifoldeb y masnachwyr yw sicrhau bod y cais hwn yn cael ei gwblhau yn gywir)

Yr wyf yn dymuno gwneud cais am fasnachu yng Ngŵyl Bwyd Caernarfon 2017. Yr wyf
wedi darllen a deall y telerau ac amodau a bennwyd gan reolwyr y farchnad, ac rwy’n cytuno
â hwy. Yr wyf hefyd y6n cytuno i gydymffurfio â phob deddfwriaeth gyfredol a darparu’r
offer priodol yn y digwyddiad, gan gynnwys pecynnau cymorth cyntaf ac offer diogelwch tân
a sicrhau bod yr holl offer a ddefnyddiaf ar y safle o fewn eu dyddiad priodol ac yn addas i’w
defnyddio.
Yr wyf yn deall y bydd yr holl gostau yn seiliedig ar y math o stondin/uned yr wyf wedi’i
dewis, a’i maint, ac nad yw hyn yn agored i’w drafod. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn
Ffurflenni Cais yn eu hôl yw dydd Mawrth, Ionawr 31, 2017.
Yr wyf yn cadarnhau fy mod wedi cwblhau’r cais hwn, ac wedi darparu’r dogfennau
perthnasol sy’n ofynnol, ac wedi cynnig esboniad llawn a dilys os na wnes i hynny.
Llofnod y Masnachwr/wraig

Dyddiad

