
CYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU Cyf 
 FFURFLEN GOFRESTRU – ACADEMI (JA1) 

ADRAN A – MANYLION Y CHWARAEWR 
Mae’n RHAID llenwi POB RHAN o’r adran hon mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

 
Enw(au) cyntaf: 
 
 
 

Cyfenw: 

Enw ACADEMI/CLWB IEUENCTID A GWLAD yr oeddech wedi’u cofrestru â 

nhw yn flaenorol: (ac eithrio treialon):- 

 

 

Dyddiad geni: 

 

Cenedligrwydd: 
 

Mae angen Caniatâd Rhyngwladol ar gyfer unrhyw chwaraewr sydd wedi’i gofrestru y tu allan i Gymru yn flaenorol. Er mwyn gwneud cais am hyn, ticiwch y 
blwch. Mae’n rhaid i Academïau Uwch Gynghrair Cymru wneud cais am Ganiatâd Rhyngwladol drwy Gais ‘Minor’ FIFA. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch 
â registrations@faw.co.uk  

 

Cyfeiriad post presennol: 
 
 
 
Cod post: 

Man geni (tref a gwlad): 

Enw clwb ieuenctid presennol: 
 

Enw eich ysgol: Blynyddoedd o addysg barhaus yng Nghymru: 

Mae CBDC yn ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd eich gwybodaeth bersonol. Bydd yr holl wybodaeth bersonol a nodir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw yn unol â Deddf Diogelu 

Data 1998. Fe gedwir eich gwybodaeth am y rhesymau a nodir ym Mholisi Preifatrwydd CRM CBDC. Mae modd cael copi gan Ysgrifennydd eich Clwb, drwy www.faw.org.uk 

www.faw.org.uk, neu drwy wneud cais i CBDC drwy ffonio 02920 435830. Drwy lofnodi’r ffurflen hon, rydych chi’n cadarnhau: 

1. Mai chi yw rhiant / gwarcheidwad y plentyn a enwir uchod. 

2. Eich bod wedi darllen a deall Polisi Preifatrwydd Portal CRM CBDC. 

3. Eich bod yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth bersonol eich plentyn a’i rhannu yn unol â Pholisi Preifatrwydd Portal CRM CBDC. 

Rwyf felly yn caniatáu i’m plentyn gofrestru fel chwaraewr Academi i’r clwb a nodir isod. 

 

Enw’r Academi: Grŵp oedran (rhowch gylch): 
 
        D10        D11         D12         D13         D14         D15          D16 

ADRAN B – MANYLION RHIENI / GWARCHEIDWAID  
Mae’n RHAID i Rieni/Gwarcheidwaid y Chwaraewr lenwi’r adran hon YN LLAWN mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Enw llawn y tad: Enw llawn y fam: 

Man geni’r tad:  
 

Man geni’r fam:  

Man geni’r taid (ochr y tad):    
 

Man geni’r taid (ochr y fam):  

Man geni’r nain (ochr y tad):  
 

Man geni’r nain (ochr y fam):  

Llofnod rhiant / gwarcheidwad: 
 
Dyddiad llofnodi: 

Llofnod chwaraewr: 

 

Dyddiad llofnodi: 

ADRAN C – MANYLION YR ACADEMI 
Mae’n RHAID i Gyfarwyddwr yr Academi lenwi POB RHAN o’r adran hon mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Enw Cyfarwyddwr yr Academi: 
 

Cyfeiriad post presennol: 
 
 
Cod post: 

Nodwch gyfeiriad e-bost wrth wneud cais am Ganiatâd Rhyngwladol: Llofnodwyr Awdurdodedig (Ysgrifennydd neu Swyddog Cyfatebol / 

Cadeirydd neu Swyddog Cyfatebol):- 

 

Dyddiad:-    

MAE’N RHAID I GYFARWYDDWR YR ACADEMI SICRHAU BOD Y FFURFLEN HON YN UNIG YN CAEL EI HANFON AT CBDC I’W PHROSESU  

COFIWCH NODI: 

• Mae’n rhaid cofrestru pob chwaraewr yn unol ag Adran H o Reolau CBDC. 

• Mae’n rhaid cofrestru pob chwaraewr yn unol â Rheoliadau Academi CBDC. 

• I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.faw.org.uk 

mailto:registrations@faw.co.uk


CYMDEITHAS BÊL-DROED CYMRU Cyf 
FFURFLEN GWYBODAETH AM CHWARAEWR  

(AT DDEFNYDD Y CLWB YN UNIG)  
PREIFAT A CHYFRINACHOL 

 

Pwysig – nid yw’r ffurflen hon yn orfodol. Mae hi at DDEFNYDD Y CLWB YN UNIG ac ni ddylid ei chyflwyno i’r Gynghrair fel rhan o’r broses gofrestru. 
Hefyd, nid yw llenwi neu beidio â llenwi’r ffurflen hon yn effeithio ar y broses o gofrestru’r chwaraewr. 

ADRAN 1 – MANYLION Y CHWARAEWR  
Gall Rhiant/Gwarcheidwad y chwaraewr lenwi’r rhan hon, mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Enw llawn y chwaraewr: 
 
 
 

Dyddiad geni: Grŵp oedran: 

ADRAN 2 – MANYLION MEDDYGOL  
Gall Rhiant/Gwarcheidwad y chwaraewr lenwi’r rhan hon, mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Gwybodaeth feddygol y chwaraewr (gan gynnwys meddygaeth ac 

alergeddau) a hanes o anafiadau:  

 

 

 

A yw’r chwaraewr erioed wedi cael diagnosis o gyfergyd (concussion)? Os 

felly, sawl gwaith a phryd?  

 

 

 

 

Enw a chyfeiriad meddyg y chwaraewr: 
 
 
 

A oes gan y chwaraewr gyflwr ar y galon? Os felly, beth yw’r cyflwr?  
 
 

ADRAN 3 – CYSYLLTU MEWN ARGYFWNG 
Gall Rhiant/Gwarcheidwad y chwaraewr lenwi’r rhan hon, mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

 Rhiant / Gwarcheidwad 1 Rhiant / Gwarcheidwad 2 Cyswllt mewn Argyfwng 1 Cyswllt mewn Argyfwng 2 

Enw: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Perthynas:      

Ffôn 
symudol: 

    

Rhif ffôn 
cartref: 

    

E-bost:    

ADRAN 4 – GWYBODAETH CHWARAE 
Gall Rhiant/Gwarcheidwad y chwaraewr lenwi’r rhan hon, mewn LLYTHRENNAU BRAS YN UNIG: 

Hoff safle chwarae’r chwaraewr: 
 
 
 

Ail ddewis: 
 

Y safle chwarae y mae’n ei hoffi lleiaf: 
 
 
 
 

Cryfderau chwarae: Gwendidau chwarae: 

Mae’r wybodaeth uchod yn BREIFAT ac yn GYFRINACHOL ac i’w chadw at ddefnydd y clwb yn unig. Mae’n rhaid i’r clwb sicrhau bod yr 
wybodaeth o fewn y ffurflen hon yn cael ei storio’n ddiogel ac nad yw’n cael ei rhannu â thrydydd partïon. 

Cofiwch sicrhau eich bod yn dinistrio’r wybodaeth uchod yn ddiogel pan fo cofrestriad y chwaraewr â’r clwb yn dod i ben (e.e.  
trosglwyddo i glwb arall neu ddim yn ail-gofrestru'r tymor dilynol) 


