
 

 

Cystadleuaeth Ysgolion Ofcom: Telerau ac Amodau 

1. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, rydych yn cytuno i’r telerau a’r amodau 
hyn. Gall ceisiadau nad ydynt yn cydymffurfio â’r telerau a’r amodau hyn gael eu 
gwahardd. 
 

2. Rhaid i’r ymgeiswyr fod rhwng 16 – 18 oed a rhaid iddynt fod mewn sefydliad 
addysgol amser llawn yn y DU. 
 

3. Ni chaiff gweithwyr ac aelodau teulu agos Ofcom, yr FT a’i gwmnïau ac asiantaethau 
cysylltiedig gymryd rhan yn y gystadleuaeth.  
 

4. Caiff ymgeiswyr gyflwyno un cais yn unig, ar ffurf naill ai: 
 

• Fideo, dim mwy na 3 munud o hyd. Gellir cyflwyno fideos drwy Whatsapp i : 
07734979751 (rhif Ofcom yw hwn) neu; gellir anfon fideos hefyd fel ffeil 
gywasgedig at cystadleuaethmyfyrwyr@ofcom.org.uk; neu 

• Post blog, dim mwy na 500 gair o hyd. Rhaid cyflwyno ceisiadau blog drwy e-
bost at cystadleuaethmyfyrwyr@ofcom.org.uk yn fformat Microsoft Word 
neu PDF. 

 
5. Bydd ceisiadau fideo a cheisiadau blog yn cael eu beirniadu ar wahân. Bydd un wobr 

yn cael ei rhoi am y post blog gorau, a bydd un wobr yn cael ei dyfarnu am y fideo 
gorau. 
 

6. Dim ond unigolion all gyflwyno ceisiadau blog. Rhaid i bob cais post blog fod wedi ei 
ysgrifennu yn gyfan gwbl gan yr ymgeisydd.  
 

7. Gall fideos gael eu cyflwyno gan unigolion neu grwpiau, gydag uchafswm o 5 
myfyriwr mewn grŵp.  

 
8. Mae’r gystadleuaeth yn cau ar 30 Mehefin 2020 (23:59). Ni fydd ceisiadau a fydd yn 

cyrraedd ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.  
 

9. Chi sy’n gyfrifol am gost a threuliau cynhyrchu eich cais (os o gwbl) i gystadleuaeth 
myfyrwyr Ofcom. 
 

10. Does dim modd dychwelyd ceisiadau felly cofiwch gadw copi.  
 

11. Ni chaiff ceisiadau gynnwys deunydd sy’n niweidiol, yn dramgwyddus, yn ddifenwol 
nac yn anaddas fel arall. Ni chaiff ceisiadau amharu ar hawliau eiddo deallusol nac 
unrhyw hawliau eraill unrhyw barti arall. Bydd ceisiadau o’r fath yn cael eu 
gwahardd. 

 
12. Eithrio rhag atebolrwydd: Nid yw Ofcom na FT yn gyfrifol am (i) unrhyw wybodaeth 

anghywir neu wallus a ddefnyddir yng nghyswllt y gystadleuaeth; na (ii) methiannau 
neu gamgymeriadau a allai godi wrth weinyddu’r gystadleuaeth. I’r graddau eithaf a 
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ganiateir dan y gyfraith, mae Ofcom ac FT yn eithrio atebolrwydd a’r ymgeiswyr yn 
cytuno i ryddhau a dal Ofcom ac FT yn ddiniwed am unrhyw ddifrod, colled, 
atebolrwydd neu anaf i unigolyn neu eiddo ac am unrhyw hawliad sy’n deillio o’ch 
cais yn y gystadleuaeth. 

 

13. Drwy gyflwyno cais, bydd ymgeiswyr yn cytuno i Ofcom rannu eu cais a’u data 
personol gyda’r FT. 

 

14. Drwy gyflwyno cais, mae ymgeiswyr yn caniatáu i Ofcom a’r FT drwydded ledled y 
byd, parhaus heb fod yn gyfyngedig a heb freindaliadau i gyhoeddi eu testun, 
recordiadau fideo neu sain a defnyddio’r mynediad, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, 
mewn unrhyw ffordd a welant yn dda, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, 
gyhoeddi ar wefan Ofcom neu wefan Sgrin Fach: Trafodaeth Fawr Ofcom, ac, yn ôl 
disgresiwn FT yn unig, ar ft.com, heb iawndal i'r ymgeisydd. Cedwir hawliau i olygu 
ceisiadau pan fydd Ofcom neu’r FT yn tybio eu bod yn angenrheidiol, er y bydd 
ymgeiswyr yn cael credyd llawn. Cyhoeddiad ar wefan Ofcom neu ar wefan Sgrin 
Fach: Trafodaeth Fawr Ofcom yn ôl disgresiwn Ofcom yn unig.  

 
15. Bydd staff Ofcom a’r Financial Times yn barnu’r ceisiadau. Gallai trydydd partïon 

annibynnol hefyd gael eu defnyddio i farnu’r ceisiadau. Bydd Ofcom yn cysylltu ag 
enillwyr y gystadleuaeth i roi gwybod iddynt am ein penderfyniad. Ni chysylltir ag 
ymgeiswyr aflwyddiannus. Mae penderfyniad y panel dyfarnu yn derfynol ac ni fydd 
unrhyw ohebiaeth.  
 

16. Y gwobrau ar gyfer y gystadleuaeth hon yw: 
• Gwahoddiad i ddiwrnod profiad Ofcom, gan gynnig cyfleoedd i gael profiad 

uniongyrchol o'r math o waith a wnawn; ; Bydd diwrnod profiad Ofcom ar 
gyfer yr enillydd yn digwydd dim ond pan fydd y cyfyngiadau symud wedi eu 
rhyddhau’n ddigonol, yn unol â’r canllawiau swyddogol a phan fydd ein 
swyddfeydd yn ddiogel yn weithredol. Bydd Ofcom yn talu unrhyw gostau 
teithio rhesymol yn amodol ar ein disgresiwn  

• Gwobrau talebau gwerth £100; 
• Tystysgrif a gyhoeddwyd gan Ofcom yn cadarnhau eu bod wedi ennill y 

gystadleuaeth; 
• Y cyfle i’ch cais gael ei gyhoeddi gan y Financial Times ar wefan ft.com (yn ôl 

ei ddisgresiwn yn llwyr). 
 

17. Bydd y gwobrau hyn yn cael eu dyfarnu i enillydd y categori blog ac enillydd/enillwyr 
y categori fideo. Bydd yn ofynnol i enillwyr y gystadleuaeth dan 18 oed ddarparu 
caniatâd ysgrifenedig gan riant neu warcheidwad cyfreithiol er mwyn mynychu’r 
diwrnod profiad. Bydd Ofcom yn talu unrhyw gostau rhesymol sy’n angenrheidiol er 
mwyn i’r enillwyr ddod i’r diwrnod profiad, yn amodol ar ein disgresiwn ni. Trefnir 
diwrnod y profiad ar ddyddiad sy’n gyfleus i Ofcom ac i enillwyr y gystadleuaeth.  
 



 

 

18. Nid yw Ofcom yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw geisiadau hwyr, anghyflawn, llwgr 
neu ar goll, nac unrhyw fethiant technegol arall sy’n atal ceisiadau cyflawn rhag cael 
eu derbyn.  
 

19. Mae Ofcom yn cadw’r hawl i ddiwygio’r Telerau a’r Amodau hyn neu ganslo’r 
gystadleuaeth hon ar unrhyw adeg, os bydd Ofcom o’r farn bod angen gwneud 
hynny, neu os bydd amgylchiadau’n codi y tu hwnt i’n rheolaeth ni. 
 

20. Rheolir y Telerau a’r Amodau hyn gan gyfreithiau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon. 

 
21. Yr hyrwyddwr yw Ofcom, Riverside House, 2a Southwark Bridge Road, Llundain, SE1 

9HA. 
 

22. Caiff ysgolion sy’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth eu hannog i gofrestru’r ysgol yn: 
www.ft.com/schoolsarefree  
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