Caniatâd rhiant/gofalwr
Ymweliadau rheolaidd oddi ar y safle
Ysgol/canolfan: Ysgol Dyffryn Conwy
Enw eich plentyn: _________________________________________________
Drwy hyn cytunaf i'm plentyn gymryd rhan mewn ymweliadau safonol oddi ar safle'r ysgol/y
ganolfan, ond o fewn y Sir neu'r ardal gyfagos. Gallai'r ymweliadau hyn gynnwys y
gweithgareddau canlynol, neu rai tebyg:
Teithiau Addysgol, Gweithgaredd Chwaraeon, Wythnos Gweithgareddau
Caiff yr ymweliadau hyn eu cynnal fel arfer yn y lleoliadau canlynol, neu rai tebyg:
Ardal Gogledd Cymru
Deallaf:
 y cynhelir ymweliadau o'r fath fel arfer o fewn oriau arferol yr ysgol/y ganolfan, ond os
byddant yn debygol o ymestyn y tu hwnt i hyn o bryd i'w gilydd, rhoddir rhybudd digonol
ymlaen llaw er mwyn i mi allu gwneud trefniadau priodol ar gyfer fy mhlentyn adref o
ran dod adref;


y gofynnir am fy nghaniatâd penodol am unrhyw ymweliadau y tu hwnt i'r rhai a restrir
uchod neu a allai gynnwys ymrwymiad i ymestyn teithiau neu amseroedd, costau neu
weithgareddau antur;



y rhoddir pob gofal rhesymol i'm plentyn yn ystod yr ymweliad;



y bydd fy mhlentyn o dan rwymedigaeth i ufuddhau i bob cyfarwyddyd a roddir ac i
ddilyn pob rheol a rheoliad sy'n llywodraethu'r ymweliad ac y bydd yn gorfod dilyn holl
weithdrefnau disgyblu arferol yr ysgol/y ganolfan yn ystod yr ymweliad;



bod yn rhaid i mi hysbysu'r ysgol/y ganolfan o unrhyw gyflwr meddygol neu seicolegol
neu anableddau corfforol a allai effeithio arnynt yn ystod yr ymweliad;



y caiff pob person ifanc ei gwmpasu gan yswiriant atebolrwydd cyhoeddus trydydd parti'r
Cyngor Sir mewn perthynas ag unrhyw hawliad sy'n deillio o ddamwain a achoswyd gan
ddiffyg yn safle neu offer yr ysgol neu y gellir ei briodoli i esgeulustra gan y Cyngor neu
un o'i gyflogeion. Nodwch nad yw'r polisi yswiriant hwn yn cynnwys damwain bersonol
nac eiddo personol.

Enw llawn y rhiant/gofalwr: ________________________________________________
Llofnod y rhiant/gofalwr: ________________________Dyddiad:
Cyfeiriad________________________________________________________
Ffôn: _____________________

