Trwydded Hyfforddiant Clwb Marine Lake
– Ffurflen Gais
Manylion y Clwb
Enw Cyswllt 1af

Enw’r Clwb
2il Enw Cyswllt

Cyfeiriad y Clwb
Rhif Ffôn yn ystod y Dydd
Rhif Ffôn gyda’r Nos
Cod Post

Rhif Ffôn Symudol
E-bost

.....................................................................

Ydych chi wedi atodi’r ddogfennaeth berthnasol?

@...................................................................................

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus 

Gweithdrefnau Gweithredu yn cynnwys Cynllun Gweithredu mewn Argyfwng 

Asesiadau Risg 

Ymlyniad 

Cychod Hyfforddiant Clybiau (Ebrill 2019 – Chwefor 2020)
1-15 Cwch

£275 y clwb



16-20 Cwch

£325 y clwb



21-25 Cwch

£375 y clwb



26-30 Cwch

£425 y clwb



£50 fesul cwch

Nifer yr Angorfeydd
______

Angorfa Clwb Cychod
Y Person sy’n cyhoeddi’r
Drwydded
Asesiadau Risg wedi’u
Hatodi

Cyfanswm y Cychod

Cyfanswm i’w Anfonebu

Rhif y Dystysgrif
Yswiriant

Darparwr yr Yswiriant



Gweithdrefnau
Gweithredu wedi’u
Hatodi

£



A oes angen Ymlyniad
?

Oes / Nac oes

Dyddiad Anfon
Trwyddedau i’r

Clwb
Bydd trwyddedau ond yn cael eu cyhoeddi, a bydd ond yn bosibl defnyddio Marine Lake, ar ôl cyflwyno tystysgrif yswiriant atebolrwydd
cyhoeddus dilys, asesiadau risg, gweithdrefnau gweithredu ac ar ôl derbyn a chadarnhau ymlyniad dilys i glwb pan fydd hynny’n
berthnasol. Bydd clybiau hefyd yn derbyn Gweithdrefnau Gweithredu gan Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer defnyddio Marine Lake, ac
mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â hwy. Drwy lofnodi isod, rydych yn datgan ac yn cydnabod hyn ac yn cytuno i rannu’r wybodaeth hon
gyda’ch aelodau / cyfranogwyr.

Ymlyniad wedi’i Gadarnhau

Dyddiad Anfon yr
Anfoneb i’r Clwb

Llofnod yr Ymgeisydd

Dyddiad

Llofnod y Cyhoeddwr

Dyddiad

Mae angen y wybodaeth a roddwch i ni at ddibenion rheoli cysylltiadau gyda chwsmeriaid ac unrhyw
swyddogaeth a fydd yn gwella’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu i chi. Mae’n bosibl y bydd Cyngor Sir
Ddinbych yn rhannu’r wybodaeth hon gyda’i adrannau mewnol, cyrff eraill y Llywodraeth ac unrhyw sefydliadau
eraill sy’n cyflenwi gwasanaethau ar ran y Cyngor.
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cyfreithiol/preifatrwydd.aspx

Proseswyd y ffurflen gan _____________________

Cofnodwyd ar y Gronfa Ddata _________ Cofnodwyd fel E-bost Grŵp _________

