Cig Oen – o Gymru. Ble arall?
Cystadleuaeth – amodau a thelerau
Mae’r isod yn amlinellu’r amodau a thelerau ar gyfer ein cystadleuaeth
Cig-gennad i ennill gwledd foethus ar eich cyfer chi a’ch cyfeillion yn eich
cartref wedi ei pharartoi gan Chris Roberts.
Yr Amodau a Thelerau hyn fydd drech os oes unrhyw wrthdaro neu anghysondeb gydag
unrhyw gyfathrebiadau eraill, gan gynnwys deunyddiau hysbysebu neu hyrwyddo.
Bernir fod y cyfarwyddiadau gwneud cynnig yn rhan o’r amodau a thelerau a bernir fod pawb
sy’n cymryd rhan yn derbyn yr amodau a thelerau ac yn cytuno i gadw atynt. Dylech gadw
copi er gwybodaeth.
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Mae derbyn y rheolau hyn yn amod cymryd rhan ac mae’r cyfarwyddiadau gwneud cynnig yn
rhan o’r rheolau hyn. Mae cyflwyno cynnig yn dangos eich bod yn derbyn y rheolau hyn.
Y wobr yw barbeciw asado Cig Oen Cymru untro (darperir Cig Oen Cymru PGI yn unig, dim
diodydd na chyrsiau ategol) mewn lleoliad ar dir mawr y Deyrnas Gyfunol a gytunir gan y naill
barti a’r llall ar gyfer uchafswm o ddeg gwestai.
Yr hyrwyddwr yw Four Cymru yn gweithredu ar ran Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales.
Nid yw gweithwyr (a’u teuluoedd neu asiantwyr) yr hyrwyddwr na HCC yn gymwys i gymryd
rhan.
Er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth rhaid i gystadleuwyr lenwi a rhoi i staff Hybu Cig
Cymru gopi papur o gerdyn cynnig erbyn 18 Medi 2018 fan bellaf
Bydd unrhyw gynnig sy’n annarllenadwy neu’n mynd ar goll, yn anghyflawn neu’n dwyllodrus,
neu nad yw’n cydymffurfio â’r rheolau hyn mewn unrhyw ffordd arall, yn cael ei anghymwyso
trwy benderfyniad Four Cymru yn unig.
Hysbysir yr enillwyr ddim hwyrach na 48 awr wedi i’w cynnig gael ei ddewis ar hap.
Os nad yw’r enillwyr yn ymateb o fewn 72 awr i gael yr hysbysiad, mae gan yr Hyrwyddwr yr
hawl i ail-dynnu enwau a dewis enillydd arall (ac felly ymlaen hyd nes y caiff y wobr ei hawlio).
Daw cyfnod y gystadleuaeth i ben ar ddyddiad a ddewisir gan Hybu Cig Cymru unwaith y
derbyniwyd cynigion addas (hyd at uchafswm o 5,000 o gynigion).
Derbynnir cynigion o gyfeiriadau ar dir mawr y Deyrnas Gyfunol yn unig. Gellir darparu gwobr
amgen os yw’r naill barti a’r llall yn gytûn, os nad yw’r wobr yn ymarferol i’r enillydd neu i Hybu
Cig Cymru i’w gweinyddu.
Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am gynigion a gollir, a ddifrodir neu a arafir oherwydd
methiant caledwedd neu feddalwedd cyfrifiadur / ffôn o unrhyw fath. Ni fydd prawf postio
yn cael ei dderbyn yn brawf derbyn.
Ni fydd Four Cymru a Hybu Cig Cymru ond yn defnyddio’r manylion personol a roddwyd
ar gyfer gweinyddu’r hyrwyddiad ac nid at unrhyw ddiben arall, oni chawsom eich cydsyniad
adeg gwneud eich cynnig yn y gystadleuaeth yn unol â pholisïau preifatrwydd y cwmni.
Trwy wneud cynnig yn y gystadleuaeth, mae’r enillwyr yn cytuno y gellir defnyddio eu
henw wrth gyhoeddi’r enillwyr i gymuned gymdeithasol Cig Oen Cymru PGI.
Mae’r hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddiddymu neu ddiwygio telerau’r hyrwyddiad hwn
heb roi rhybudd oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’w reolaeth.
Gall yr hyrwyddwr ddewis ymestyn cyfnod yr hyrwyddiad.
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