
 
 

 

Gwobrau Unigol : 1af - £75 + tlws, 2ail - £25, 3ydd - £10 
Crys Seiclo Gorau - Mae hyn yn golygu creu'r crys beicio gorau. Gall cystadleuwyr ddefnyddio 
eu dychymyg mewn unrhyw fodd i greu’r ddyluniad. Mae angen cwblhau ffurflen gais (ar gael yn y 
Siop De ym Mharc Caerfyrddin ac ar wefan y Cyngor Tref a'r cyfryngau cymdeithasol) a dylid 
cyflwyno pob cais i Siop De Parc Caerfyrddin erbyn dydd Mawrth 21ain o Awst. 
 
Olwyn Addurnedig Gorau - Gwahoddir cyfranogwyr i baratoi'r 'olwyn beic addurnedig gorau' 
a ddefnyddir i addurno Lôn y Morfa a Pharc Caerfyrddin yn ystod yr wythnosau hyd at yr 2ail o Fedi. 
Dylid mynd â’r olwyn i’r Siop De ym Mharc Caerfyrddin erbyn dydd Mawrth 21ain Awst a 
dylai manylion y cystadleuydd fod ynghlwm wrth yr olwyn er mwyn cysylltu â'r enillwyr. 
 
Yr Ardd ar y thema ‘Seiclo’ Gorau - Gwahoddir preswylwyr a busnesau i greu arddangosfa 
ar y thema ‘seiclo’ yn eu gardd/adeiladau. Dylai'r cyfranogwyr nodi y bydd Maer Caerfyrddin yn 
ymweld â'r ardd / adeilad yn ystod y cyfnod 21ain – 29ain Awst, felly mae angen hysbysu'r 
Cyngor Tref erbyn Awst 21ain, eich bod yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y 
gystadleuaeth hon. 
 
Ffenest Siop neu Fusnes Gorau wedi’i addurno ar y thema ‘Seiclo’ - Gwahoddir 
busnesau ledled Caerfyrddin i addurno eu heiddo ar sail unrhyw thema o seiclo. 
Dylai'r cyfranogwyr nodi y bydd Maer Caerfyrddin yn ymweld â'r safle yn ystod y cyfnod rhwng 21ain 
a 29ain o Awst felly mae angen hysbysu'r Cyngor Tref erbyn Awst 21ain, eich bod yn dymuno 
cael eich ystyried ar gyfer y gystadleuaeth hon. 
 
Beic Addurnedig Gorau (ar ddiwrnod y digwyddiad) - Gwahoddir cyfranogwyr i 
gyflwyno'r beic addurnedig gorau ym Mharc Caerfyrddin (y felodrom) erbyn 10yb dydd Sul 2ail o 
Fedi a bydd pob cyfranogwr yn cael ei farnu ym Mharc Caerfyrddin gan y Maer. 
 
Gwobr Grŵp Cymunedol -1af - £300 + tlws, 2ail - £150, 3ydd - £50  

Grŵp cymunedol gyda'r nifer uchaf o unigolion â beiciau (ar ddiwrnod y 
digwyddiad) £500.00 o wobr - Gwahoddir grwpiau cymunedol lleol i ddod â beiciau gyda 
nhw i Barc Caerfyrddin (y felodrom) erbyn 10yb dydd Sul 2ail o Fedi. Yn syml, bydd y grŵp gyda'r 
nifer uchaf o bobl â beiciau yn ennill (un beic y person)!! Mae angen hysbysu'r Cyngor Tref erbyn 
Awst 31ain eich bod chi am gael eich ystyried ar gyfer y gystadleuaeth hon. 
 
* Bydd angen tystiolaeth o fodolaeth y clwb neu’r sefydliad ffurfiol (fel llyfr siec neu gyfriflen banc) i 
ddangos statws y clwb/sefydliad. 

 

I gofrestru ar gyfer y categori perthnasol ffoniwch - 01267 235199 
alun@carmarthentowncouncil.gov.uk neu ewch i dudalen Facebook - Cyngor 
Tref Caerfyrddin 
 

 
 


