ESCLUSHAM YN EI FLODAU

2015
Cystadleuaeth lleol sy'n agored i
bob oedran ac ar gyfer Garddwyr
profiadol neu newydd.
Ar ôl y llwyddiant Esclusham yn ei
Flodau 2013 a 2014, mae y Cyngor
Cymuned yn falch i gyhoeddi fydd y
gystadleuaeth yn rhedeg unwaith eto
yn 2015.
Mae'r gystadleuaeth ar gyfer pawb,
pr'un a oes gennych ardd fawr neu
grog fasged. Rydym am i chwi ymuno
a ceisio i mewn categori eleni.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30
Mehefin, 2015, a fydd y beirniadu yn
cymryd lle ar ddiwedd mis Gorffennaf.
Mae angen i chi gwblhau ffurflen gais
sydd ar gael o’r Neuadd Plwyf.
Ffoniwch ni ar 01978 366491 neu cael
copi o'r ffurflen gais oddi ar ein gwefan
yn www.esclushamonline.co.uk
Dim ond un cais o bob tŷ, ac eithrio
ar gyfer dan 16 oed byddai mwy nag
un plentyn yn hoffi i fynd i mewn.

Mae categori i bawb. Gwelir
drosodd am fanylion:
•
O dan 16 oed
•
Ysgol / grŵp o dan 16 oed
•
Pot o blanhigion
•
Gardd fechan
•
Gardd fawr
•
Plot llysiau
Mae'r gystadleuaeth hon i bawb cael
hwyl ac i annog cymuned lanach,
wyrddach a mwy lliwgar. Bydd
penderfyniad y beirniaid yn derfynol.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
yw 30 Mehefin, 2015.
Bydd pob categori yn derbyn 1st, 2nd
a 3rd lle gyda gwobr o Dalebau
Garddio a Thystysgrif.
Gwobr 1st £50 Talebau Garddio
Gwobr 2nd £30 Talebau Garddio
Gwobr 3rd £20 Talebau Garddio

FYDD RHODD AM DDIM AR GYFER
Y 30 CAIS CYNTAF.

Byddwn yn rhoi anrheg bach ar
gyfer pob ffurflen gais i'r gystadleuaeth.
Enghreifftiau fel menig, llinyn gardd,
labeli planhigion, hadau ac ati.

ESCLUSHAM YN EI FLODAU 2015
CATEGORIAU A GWYBODAETH
CATEGORI 1—POT O BLANHIGION. Uchafswm maint 1 metr sgwâr (neu 40 ").
e.e. Crog fasged, twb neu rywbeth ailgylchu neu anarferol. Bydd y beirniad yn
chwilio am liw, iechyd planhigion, chynaliadwyedd (ee syniadau sy'n arbed dŵr).
———————————————————————————————————–—
CATEGORI 2—OED O DAN 16 (unigol)
Gallwch wneud unrhyw beth! Pot, darn o ardd, blodau neu lysiau yn tyfu yn eich
gardd. Bydd y beirniad yn chwilio am ddealltwriaeth o blanhigion sy'n tyfu, dyfrio ac
ati,syniadau gwreiddiol a rhywfaint o ailgylchu.
———————————————————————————————————–—
CATEGORI 3—YSGOL / GRŴP O DAN 16 OED
Gallwch wneud unrhyw beth! Pot, darn o ardd, blodau neu lysiau yn tyfu yn yr ardd.
Bydd y beirniad yn chwilio am ddealltwriaeth o blanhigion sy'n tyfu, arbed dŵr ac
ati, syniadau gwreiddiol a rhywfaint o ailgylchu.
———————————————————————————————————–—
CATEGORI 4—GARDD FECHAN Uchafswm maint 10 metr sgwâr ee 2 le parcio.
Gall hyn fod yn rhan fach o ardd, gardd ffrynt neu ochr llwybr ac ati. Mae'r beirniad
yn edrych am liw, iechyd planhigion, ailgylchu a syniadau gwreiddiol.
———————————————————————————————————–—
CATEGORI 5—GARDD FAWR. Mwy na 10 metr sgwâr.
Mae'r beirniad yn edrych am liw, iechyd planhigion, ailgylchu a syniadau gwreiddiol.
——————————————————————————————————–——
CATEGORI 6—PLOT LLYSIAU (unrhyw oedran). Clwb neu blot llysiau preifat.
Bydd y beirniad yn chwilio am arddull tyfu, iechyd y planhigion, ffrwythau neu
lysiau, ailgylchu a syniadau arbed dŵr.
———————————————————————————————————–—
Y RHEOLAU
1.
Mae'n rhaid i bawb sy'n cystadlu fod yn byw yn Ardal Gymunedol Esclusham
(Rhostyllen, Esless, Y Bers, Aberoer, Legacy, Llwyneinion,
Pentre Bychan). A hefyd rhaid i'ch cais fod o fewn ardal Esclusham.
2.
Bydd y cyntaf, ail a’r trydydd yn cael eu beirniadu ar gyfer pob categori.
3.
Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol.
4.
Trefnir dyddiad ac amser ymweld y beirniaid yn ystod mis Gorffennaf.
5.
Gall Cyngor Cymunedol Esclusham newid y dyddiadau, amseroedd a
gwobrau heb rybudd ymlaen llaw.
6.
Does gan Cynghorwyr Cymunedol a'u perthnasau agos yr hawl i gystadlu.
7.
Mi fydd RHODD am ddim i’r 30 cais cyntaf y derbynnir. Bydd y rhodd yn cael
ei ddewis ar eich cyfer ar hap. Byddwn yn darparu'r rhodd ar ddiwrnod y
barnu. Nid oes modd newid yr anrheg am arian neu am anrheg arall.
Am ragor o wybodaeth neu ffurflen gais, ffoniwch
01978 366491.

