
 

HER ATV CHALLENGE 

 

DYDDIAD AC AMSER  

Dydd Llun 30ain Tachwedd rhwng 9.30yb – 6.00yh 

 

CYNRYCHIOLAETH  

Dim cyfyngiad ar nifer a gofrestri o bob Sir.  

 

 

GWOBRAU / PRIZES 

1af – Beic ATV am FLWYDDYN a Helmed  

2il  – Helmet ATV 

3ydd– Helmet ATV 

 

Trwy garedigrwydd  

 

MAE ANGEN I BOB AELOD SY'N GWNEUD CAIS AM Y GYSTADLEUAETH HON 

NODI'R CANLYNOL: MAE'R ATV I'W DDEFNYDDIO GAN YR AELOD BUDDUGOL AR 

GYFER ARFERION FFERMIO AC NID AR GYFER HAMDDEN NEU 'OFF ROADING'. 

 

CYMHWYSTER  

Aelodau, 27 oed neu iau ar 1af Medi, 2020 ac aelodau llawn o Glwb CFfI wedi'i leoli yng 

Nghymru ac yn gysylltiedig â naill ai CFfI Cymru neu FfCCFfI. Rhaid i gystadleuwyr dal 

naill ai Drwydded Yrru lawn neu Drwydded Tractor, y mae'n ofynnol i gopi / llun gael 

ei e-bostio at CFfI Cymru ynghyd â chopi / llun o'u tystysgrif cymhwysedd 

mewn Trin ATV. 

 

Bydd angen i gystadleuwyr ddanfon copi/llun o eu cardiau aelodaeth i'r swyddfa. 

 

GWEITHDREFN  

I greu fideo ar y thema ‘Hysbyseb Diogelwch ATV’. 

Dylai'r fideo 1 munud ganolbwyntio ar Ddiogelwch Beic Quad at ddefnydd Amaethyddol. 

Rhaid cadw at Iechyd a Diogelwch yn y fideo. 

Bydd y beirniaid yn ystyried adloniant a gwerth addysgiadol y fideo. 

 

Derbynnir fideos yn Gymraeg, yn Saesneg neu'n ddwyieithog. 

 

Bydd yn rhaid i aelodau hefyd lenwi holiadur wedi hamseru (dim mwy na 10 cwestiwn) 

ar weithrediad diogel / iechyd a diogelwch yr ATV. Bydd y Cwestiynau yn cael eu 

cwblhau trwy Kahoot. Darperir dolen yn unwaith byddwen wedi cael eich fideo. 

 

 

AMSERU  

Uchafswm yr amser a ganiateir ar gyfer pob fideo yw un munud. 

Gellir cyflwyno'r fideo fel cyfres o glipiau byr, animeiddio ac ati. 

 

Yr amser mwyaf a ganiateir ar yr holiadur yw 10 munud. 

 

 
 
 
 



 
 
 
PWYNTIAU I'W NODI  

Bydd Quad Bikes Wales yn trosglwyddo'r beic yn llawn i'r enillydd. 

Bydd angen i'r enillydd yswirio (bydd angen prawf) yr ATV. Quad Bikes Wales fydd yn 

cynnal y gwasanaeth FOC cyntaf ond yna bydd yn rhaid codi tâl am unrhyw wasanaethau 

neu ddifrod pellach. 

 

Disgwylir i'r enillwyr bostio lluniau ar gyfryngau cymdeithasol dros y deuddeg mis ac os 

dangosir lluniau pen, rhaid eu bod yn gwisgo helmed. Os bydd lluniau'n ymddangos yn y 

cyfryngau cymdeithasol heb helmed, bydd yr ATV yn cael ei gasglu gan Quad Bikes 

Wales oherwydd torri Iechyd a Diogelwch. 

 

DYDDIAD CAU  

Dydd Mawrth 24 o Dachwedd 2020 

 

Fideos i anfon ar e-bost i sian.thomas@yfc-wales.org.uk neu trwy ‘wetransfer’. 

 

 

mailto:sian.thomas@yfc-wales.org.uk

