
PECYN DIGWYDDIAD 
CYMDEITHASAU A’R UA

Felly, rydych eisiau cynnal digwyddiad?

Dros y blynyddoedd, mae Cymdeithasau a Chlybiau yr UA wedi chwarae rôl hanfodol yn cael myfyrwyr i fewn 
i Undeb y Myfyrwyr – boed hyn drwy Weithdai Rho Gynnig Arni, Nosweithiau Mawreddog Cymdeithasau, 

Arddangosfeydd neu nosweithiau cymdeithasol. 

Rydym eisiau sicrhau’r profiad gorau ar eich cyfer chi a’ch Cymdeithas neu Glwb, felly rydym wedi creu Pecyn 
Digwyddiad yn dilyn 5 cam syml rydym yn teimlo y bydd yn cynorthwyo pwyllgorau wrth drefnu digwyddiad 

yn Undeb y Myfyrwyr.  

cam 1. LLEOLIAD

Dyma’r cam lle byddwch yn dechrau rhannu syniadau ar ba fath o ddigwyddiad hoffech gynnal a ble 
yn yr Undeb ddylai fod.  Mae gennym 5 lleoliad addas yn Undeb y Myfyrwyr ar gyfer digwyddiadau. 
Meddyliwch at ba ddefnydd bydd angen y gofod, amseroedd a faint o bobl. 
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* Sylwer: Nid yw’r Taf ar gael i’w llogi ond gallwch gael ardaloedd ar gyfer nosweithiau 
cymdeithasol bach. Cysylltwch â  SUSales@Caerdydd.ac.uk



Cam 2. YCHWANEGIADAU

Nawr eich bod wedi dewis lleoliad, mae’n rhaid i chi feddwl am beth fydd angen arnoch ar 
gyfer y digwyddiad. Isod mae rhestr o beth rydym yn gallu darparu a beth fydd y gost i’w llogi.  

EITEM(AU) COST

Meicroffon a Seinydd

Criw/Peirianwyr
Nid yw’r cyfraddau uchod yn cynnwys gosod i fyny na pheirianwyr ar gyfer ymarferion ayyb 
– os oes angen hyn, mae’n rhaid i chi nodi yn y ffurflen archebu. 

AM DDIM Defnyddiwch bocs a meicroffon 
cymunedol Cymdeithasau

Sgrin a Thaflunydd AM DDIM Defnyddiwch sgrin a thaflunydd 
cymunedol Cymdeithasau

Defnyddio PA Y Plas £50.00 (Hyd at 5 awr) Yn Cynnwys Peiriannydd Sain

Defnyddio PA a Goleuadau Y Plas £80.00 (Hyd at 5 awr) Yn Cynnwys Peiriannydd Sain/
Technegydd Goleuadau

Defnyddio Darllenfwrdd y Neuadd Fawr AM DDIM Mae’n rhaid i ni wybod os oes angen 
hwn arnoch o leiaf wythnos o flaen  llaw

Defnyddio Seti y Neuadd Fawr AM DDIM Mae’n rhaid i ni wybod os oes angen 
hwn arnoch o leiaf wythnos o flaen  llaw

Llwyfan – Y Plas O £48 yn dibynnu ar maint y llwyfan Mae’n rhaid inni wybod maint o leiaf 
pythefnos o flaen llaw

Llwyfannu – Y Neuadd Fawr O £72 yn dibynnu ar maint y llwyfan Mae’n rhaid inni wybod maint o leiaf 
pythefnos o flaen llaw

Llwyfan Bach Y Plas £48.00 Gosod/tynnu’r llwyfan i lawr

Llwyfan Fawr Y Plas £72.00 Gosod/tynnu’r llwyfan i lawr

Llwyfan Bach y Neuadd Fawr £72.00 Gosod/tynnu’r llwyfan i lawr

Llwyfan Fawr y Neuadd Fawr £96.00 Gosod/tynnu’r llwyfan i lawr

Peiriannydd Sain £40.00 Yn seiliedig ar 4 awr 

Peiriannydd Goleuo £40.00 Yn seiliedig ar 4 awr 

Cynhyrchu Sain/Goleuadau ar gyfer 
Cynhyrchiad Bach

£64.00 Yn seiliedig ar 4 awr (1 awr yn gosod)

Cynhyrchu Sain/Goleuadau ar gyfer 
Cynhyrchiad Mawr

£96.00 Yn seiliedig ar 4 awr (2 awr yn gosod)



Cam 3. ARLWYO A BAR

Archebion Arlwyo

Mae’r tîm Lleoliadau yn cynnig amrywiaeth o opsiynau bwyd a diod. Ar gyfer prisiau Arlwyo, 
edrychwch ar y pecyn arlwyo mewnol. Nid ydym yn caniatáu arlwyo allanol ac eithrio mewn 
amgylchiadau arbennig. Cysylltwch â SUEvents@Caerdydd.ac.uk i ymholi os rydych yn 
creu bod gennych ofynion arbennig. 

• Rhaid danfon holl archebion arlwyo gyda niferoedd terfynol ac unrhyw alergeddau at 
SUEvents@Caerdydd.ac.uk o leiaf 2 wythnos gwaith cyn y digwyddiad

• Os bydd modd i chi ddarparu eich bwyd eich hunain oherwydd gofynion arbennig, mae’n 
rhaid i aelod o’r pwyllgor arwyddo ffurflen Ymwrthodiad Bwyd cyn y digwyddiad. Gallwch 
gael copi gan y Cydlynydd Cymdeithasau neu aelod o’r Tîm Lleoliadau. Gallai methiant i 
ddarparu copi wedi’i lofnodi arwain at ganslo’r digwyddiad. 

Os rydych yn defnyddio Y Plas, Y Porthdy, Y Neuadd Fawr neu Y Stiwdio ac angen y bar i fod 
ar agor neu staff diogelwch, edrychwch ar y costau isod. 

Staff Bar 

Os credwn ei bod yn angenrheidiol i’ch digwyddiad gael staff diogelwch, bydd hyn yn cael ei 
archebu a ddim yn agored i drafodaeth. Mae hyn yn cynnwys diogelwch staff a’r cyhoedd yn 
gyffredinol. Bydd yr holl ddigwyddiadau gyda bar yn gorfod talu am Ddiogelwch.

0 – 50 £45.50 Yn seiliedig ar y bar yn agor am 4 awr

50 – 75 £64.25 Yn seiliedig ar y bar yn agor am 4 awr

75 - 100 £83.00 Yn seiliedig ar y bar yn agor am 4 awr

100 + AM DDIM
Yn seiliedig ar y bar yn agor am 4 awr a 
dros 100 yn bresennol

Staff Diogelwch

Os credwn ei bod yn angenrheidiol i’ch digwyddiad gael staff diogelwch, bydd hyn yn cael ei 
archebu a ddim yn agored i drafodaeth. Mae hyn yn cynnwys diogelwch staff a’r cyhoedd yn 
gyffredinol. Bydd yr holl ddigwyddiadau gyda bar yn gorfod talu am Ddiogelwch.

0 – 50 DIM DIOGELWCH
Yn seiliedig ar oriau 4 *Yn amodol ar 
argaeledd

50 – 75 DIM DIOGELWCH
Yn seiliedig ar oriau 4 *Yn amodol ar 
argaeledd

75 - 100 £96.00
Yn seiliedig ar oriau 4 *Yn amodol ar 
argaeleddy

100 - 200 £96.00 - £128.00
Yn seiliedig ar oriau 4 *Yn amodol ar 
argaeledd

200 - 300 £160.00-£192.00
Yn seiliedig ar oriau 4 *Yn amodol ar 
argaeledd



Cam 5. Cyflawni, Talu a Gwerthuso!

Ar ddiwrnod y digwyddiad, gwnewch yn si r bod gennych bopeth sydd angen arnoch a’ch bod 
chi wedi casglu unrhyw beth rydych yn ei fenthyg. Yn dibynnu ar eich digwyddiad, efallai y bydd 
aelod o’r Tîm Lleoliadau yn gweithio a fydd yn dod heibio eich digwyddiad nawr ac yn y man. 
Dywedwch helo wrthynt rhag ofn y bydd unrhyw faterion yn codi. 

Cofi wch, mae yna staff Diogelwch 24 awr ar yr 2il lawr. Maent hefyd â hyfforddiant Cymorth 
Cyntaf yn ogystal â’r Tîm Lleoliadau ac aelodau eraill o staff Undeb y Myfyrwyr.  Os bydd 
larwm tân, gadewch yr adeilad yn gyfl ym ac yn ddigynnwrf. 

Os bydd mater yn codi, siaradwch gyda Diogelwch yr Adeilad neu aelod o’r Tîm Lleoliadau. 
Cofi wch, gallwn ddatrys y rhan fwyaf o broblemau felly byddwch yn amyneddgar os rydych 
yn colli rhywbeth ar gyfer eich digwyddiad. Os na fydd hyn wedi’i nodi ar y ffurfl en archebu 
neu mewn gohebiaeth gydag aelod o’r Tîm Lleoliadau, mae’n annhebygol y byddwn yn gallu ei 
ddarparu ar fyr rybudd. 

Bydd taliad am unrhyw eitemau ac arlwyo yn cael eu cymryd drwy Cyllid yr Undeb felly 
gwnewch yn siwr bod arian ar gael yn eich cyfrifon Cymdeithas. Os nad oes gennych ddigon o 
arian, efallai bydd yn rhaid canslo’r digwyddiad. 

Ar ôl y digwyddiad, gwnewch yn siwr eich bod yn gwerthuso sut aeth popeth a beth y gellid ei 
wella ar gyfer y tro nesaf!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich digwyddiad, ewch i weld:

Sam Cook - Cydlynydd Cymdeithasau - Societies@Caerdydd.ac.uk
Emma Fitzpatrick - Cydlynydd Clybiau Chwaraeon - FitzpatrickE1@Caerdydd.ac.uk
neu cysylltwch â’r Tîm Lleoliadau  - SUEvents@Caerdydd.ac.uk

Cam 4. Cwblhau’r archeb!

Nawr bod gennych syniad o’r math o ddigwyddiad rydych eisiau a faint y bydd yn costio, mae’n 
amser gwirio’r system archebu ystafell am argaeledd. Gall y Cydlynydd Cymdeithasau neu 
Cydlynydd Clwb Chwaraeon eich helpu i wneud hyn. Unwaith bydd gennych ddyddiad(au) mewn 
golwg, gallwch gwblhau’r ffurfl en archebu a’i ddanfon at  SUEvents@Caerdydd.ac.uk

Bydd aelod o’r Tîm Lleoliadau yn cadarnhau eich archeb ac unrhyw geisiadau sydd gennych. 

Sicrhewch eich bod yn rhoi manylion cyswllt unigolyn dibynadwy ar eich ffurfl en archebu 
oherwydd efallai y bydd gan y Tîm Lleoliadau gwestiynau am eich digwyddiad!


