
 

  Clwb Hoci Eirias Hockey Club 
  Aelod Cyswllt o Hoci Cymru / Hockey Wales 

Ffurflen gofrestru Aelodau 2022/23 
I’w chwblhau gan yr ymgeisydd (neu riant /warcheidwad) 

Cwblhewch y ffurflen ar-lein a’i hanfon at - membership@hocieiriashockey.co.uk 

Cyfenw:  Enw Cyntaf: 

Gwryw / Benyw:  Dyddiad Geni: 

Cyfeiriad e-bost:  Rhif ffôn cartref: 

Rhif ffôn symudol:                     Rhif ffôn argyfwng: 

Cyfeiriad:  

 Cod post: 

Enw’r clwb blaenorol, os yn trosglwyddo: 

Rhif Chwaraewr (crys) Clwb Eirias os oes gennych rif:  

Os ydych yn dymuno datgelu gwybodaeth am unrhyw gyflyrau meddygol rydych yn credu dylai’r clwb / staff hyfforddi fod yn 
gwybod amdanynt, rhowch fanylion isod: e.e. Alergeddau, anawsterau dysgu, anawsterau corfforol ac ati. 

 

Mae pob chwaraewr sydd wedi cofrestru gyda’r clwb ac sydd wedi talu’r tâl aelodaeth wedi ei gynnwys ar bolisi yswiriant 
atebolrwydd 3ydd parti ac anafiadau difrifol Hoci Cymru / Hockey Wales. Chwiliwch am ‘yswiriant’ ar wefan 
www.hockeywales.org.uk i gael rhagor o wybodaeth. 
 

RYDYM HEFYD YN CYNGHORI CHWARAEWYR I GAEL POLISI YSWIRIANT DAMWEINIAU PERSONOL EU HUNAIN 
 

Bydd yr wybodaeth uchod yn cael ei chadw a’i phrosesu gan Glwb Hoci Eirias at y dibenion a ganlyn:  

• Trefnu gemau – byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda hyfforddwyr, capteiniaid, y gynghrair a chynrychiolwyr Clwb 
Hoci Eirias.   

• Eich cofrestru gyda Hoci Cymru / Hockey Wales a chynghreiriau /cystadlaethau. Rydym yn rhannu’r wybodaeth a 
ganlyn gyda Hoci Cymru / Hockey Wales: Enw, Dyddiad geni, Rhyw,  Cyfeiriad e-bost a Rhif ffôn.  

Ticiwch os gwelwch yn dda 

1. Rwyf yn rhoi caniatâd i Glwb Hoci Eirias ddefnyddio’r manylion a nodwyd uchod  

2. Rwyf yn rhoi caniatâd i chi gysylltu â mi i roi gwybod am newyddion, digwyddiadau, 
gweithgareddau, codi arian ac unrhyw gynigion a allai fod o fudd i’r aelod. 

 

3. Rwyf yn cytuno i ddilyn Polisi Disgyblu / Codau Ymddygiad Hoci Cymru / Hockey 
Wales  

 

 
Gallwch ofyn i dynnu eich manylion yn ôl ar unrhyw adeg.  Mae manylion llawn ein hysbysiad preifatrwydd ar y wefan newydd. 
 
Llofnod: ________________________________________      Dyddiad: ______________ 
Chwaraewr / Rhiant / Gwarcheidwad 
 

Caniatâd ychwanegol, ar gyfer rhieni /gwarcheidwaid aelodau o dan 16 oed: 
 

Rwyf  / nid wyf yn caniatáu i’r aelod gymryd rhan, a chael ei gludo (o bosibl mewn ceir rhieni neu chwaraewyr eraill) i 
sesiynau hyfforddi a gemau. Hefyd rwyf / nid wyf yn rhoi caniatâd i dynnu lluniau o’r plentyn a enwyd uchod yn ystod 
sesiynau hyfforddi / gemau hoci ac i’r lluniau ymddangos o bosibl ar y wefan, yn y papurau lleol, ac at ddibenion 
cyhoeddusrwydd a hyfforddiant yn ymwneud â’r clwb.  
   
Llofnod: ________________________________________      Dyddiad: ______________ 
Rhiant / Gwarcheidwad 

 

 
 

http://www.hockeywales.org.uk/


Tâl Aelodaeth 2022 / 2023 – Mae Bargen Gynnar ar gael OS DERBYNNIR y tâl aelodaeth a’r ffurflen wedi’i 
chwblhau ERBYN 30 Medi 2022 
 

• Rhoddir gostyngiad o 10% os oes 3 neu ragor o aelodau o’r un teulu yn byw yn yr un cyfeiriad.  

• Os hoffech dalu dros gyfnod o dri mis, h.y. Gorffennaf, Awst a Medi 2022 cysylltwch â’r ysgrifennydd 
aelodaeth i wneud y trefniadau 

 
Sut i dalu: Talwch drwy BACS os yn bosibl, manylion fel a ganlyn: 
 
Rhif y cyfrif:  Clwb Hoci Eirias 
Cod Didoli:  53-70-33 
Rhif y cyfrif:  76718441 
Rhowch eich Enw (enw’r chwaraewr) a’r gair Subs fel y cyfeirnod   
 
 
Nodwch y math o gategori aelodaeth drwy roi tic neu groes yn y blwch 

Math o Aelodaeth  Cost Ticiwch 

Oedolyn  18+ £150 (£130 bargen gynnar)  

Dros 18 oed : Myfyriwr mewn addysg 
amser llawn 

Enw’r coleg:  £105 (£95 bargen gynnar) 
 

Dros 18 oed : Prentisiaeth   
£105 (£95 bargen gynnar)  

Dros 18 oed : Di-waith  
£105 (£95 bargen gynnar)  

Iau  
O dan 18 oed – ganwyd yn  
2005 neu wedi hynny  

£105 (£95 bargen gynnar) 
 

Plant  
O dan 12 oed – Blwyddyn 7 
neu’n iau 

£50 (£40 bargen gynnar) 
 

 
Taliadau eraill yn ôl y galw 

Ffioedd gemau Cynghrair Oedolion – Oedolion  £10 y gêm  

Ffioedd gemau Cynghrair Oedolion – Myfyriwr/ 
Prentisiaeth / Di-waith / Iau  

£6 y gêm 

Ffioedd gemau twrnamaint Iau/Plant – O dan 18, o dan 
15, o dan 11, o dan 9 oed, ac ati. 

£3 y twrnamaint 

 

Oeddech chi’n gwybod? 

• Mae gennym dudalen grŵp Facebook caeëdig; ymunwch â ni https://www.facebook.com/eiriashockeyclub  
i gael y newyddion diweddaraf am y clwb. 

• Rydym hefyd ar Twitter ac mae gennym wefan https://www.hocieiriashockey.co.uk/   

• Bydd y Clwb yn talu i chi dderbyn hyfforddiant dyfarnwr neu hyfforddwr; does dim angen unrhyw brofiad 
blaenorol o chwarae hoci  

• Gall gwirfoddoli gyda’r clwb gyfrif at Wobr Dug Caeredin 

• Gall gwirfoddoli gyda’r clwb gyfrif at gymhwyster Bagloriaeth Cymru 
 

Allwch chi gynnig help llaw? 
 
Rydym bob amser yn hapus iawn i dderbyn cymorth, allwch chi ein helpu gyda’r canlynol? 

• Sesiynau Ieuenctid / Plant 

• Cludiant ar gyfer chwaraewyr o dan 16 oed  

• Rhedeg stondin bwyd a diod yn ystod twrnameintiau, neu goginio rhywbeth blasus i’w werthu? 

• Y cyfryngau  

• Cymorth cyntaf 

• Ceisiadau am arian grant 

• A yw’r sefydliad lle rydych chi’n gweithio yn cynnig nawdd £ am £ ? 

• Unrhyw beth arall?! 
 

Hoffech chi ymuno â’n loteri wythnosol ‘Bonus Ball’ am £1 yr wythnos? Gallech ennill £20 (a £10 ychwanegol os 
nad oedd enillydd yr wythnos flaenorol). I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Trysorydd 
treasurer@hocieiriashockeyclub.co.uk  
 
 

https://www.facebook.com/eiriashockeyclub
https://www.hocieiriashockey.co.uk/
mailto:treasurer@hocieiriashockeyclub.co.uk

