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Telerau ac Amodau 

Mae Digwyddiad yn cael ei ystyried yn fenter fasnachol pan fo cyfranogwyr yn talu ffi mynediad er mwyn cymryd rhan. 
Nodwch, bydd ffi glanhau o £25 yn cael ei chodi ar gyfer pob ardal os na fydd y cyfleusterau yn cael eu gadael mewn 
cyflwr rhesymol o lân a thaclus wedi ichi eu defnyddio. 

Telerau ac Amodau defnydd 
Mae'r telerau ac amodau defnydd canlynol yn berthnasol i unrhyw sefydliad neu farchog unigol sydd eisiau llogi'r Ganolfan 
Marchogaeth. Mae marchogaeth ceffylau yn gamp beryglus ac rydych yn cymryd rhan ar eich risg eich hun. Mae pob gofal 
wedi ei gymryd i gynnal a chadw'r cyfleusterau mewn cyflwr diogel, ond mae'n rhaid i farchogwyr gymryd sylw o'r rheolau 
canlynol ac unrhyw gyfarwyddiadau ychwanegol maent yn eu cael. 

Telerau archebu
1. Mae'n rhaid i'r sefydliad sy'n llogi'r cyfleuster sicrhau bod ganddo o leiaf £5 miliwn o Yswiriant Atebolrwydd 

Cyhoeddus (copi o dystysgrif yswiriant i'w ddangos gyda'r cytundeb 'Telerau Llogi' wedi ei lofnodi).
2. Mae'n rhaid i farchogwr unigol sy'n llogi'r cyfleuster sicrhau bod ganddo o leiaf £1 miliwn o Yswiriant Atebolrwydd 

Cyhoeddus (copi o dystysgrif yswiriant i'w ddangos gyda'r cytundeb 'Telerau Llogi' wedi ei lofnodi).
3. Mae'n rhaid i bob marchog sydd o dan 18 oed fod â chaniatâd ei rieni.
4. Mae'n rhaid i bob marchog sydd o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn. 
5. Rhaid defnyddio'r cyfleusterau mewn modd synhwyrol sy'n cyd-fynd â lefel profiad y marchog(wyr) a'r ceffyl neu 

ferlen.
6. Mae marchogwyr yn cymryd rhan yn ôl eu risg eu hunain.
7. Rhaid gwisgo hetiau marchogaeth safonol cyfredol (PAS015, EN1384), esgidiau marchogaeth hyd llawn neu esgidiau 

Jodhpur. Ni chaniateir mathau eraill o esgidiau. 
8. Mae'n rhaid i bob cyfleuster sy'n cael ei ddefnyddio cael ei adael mewn cyflwr glân a thaclus; bydd ffi ychwanegol yn 

cael ei chodi am unrhyw gyfleuster sy'n cael ei adael yn anniben neu'n fudr. Rhaid codi baw a sbwriel oddi ar y llawr, 
ac mae'n rhaid gadael yr ardal barcio yn daclus.

9. Rhaid cadw pob ci ar dennyn trwy'r amser. 
10. Nid yw Coleg Gwent yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddwyn/difrod i eiddo trydydd parti. Nid oes modd darparu 

cyfleusterau storio. Pan fo llogwyr yn cael caniatâd i adael offer ar y safle, maent yn gwneud hynny ar eu risg eu 
hunain.

11. Peidiwch â chlymu ceffylau/merlod tu allan i gerbydau a'u gadael heb oruchwyliaeth.
12. Peidiwch â bwydo rhwydi gwair i'r ceffylau/merlod sydd wedi eu clymu tu allan i gerbyd.

Telerau talu
Archebu ymlaen llaw (dros 48 awr o rybudd) - codir blaendal o 25% na ellir ei ad-dalu, i'w dalu wrth archebu. Balans yn 
ddyledus o fewn 30 diwrnod i'r anfoneb.
Archebion ar fyr rybudd (llai na 48 awr o rybudd) - i'w dalu yn llawn wrth archebu (ni eillr ei ad-dalu).

Telerau canslo
Archebion llogi fesul awr - mae angen 24 awr o rybudd
Archebion ar gyfer digwyddiadau - mae angen 72 awr o rybudd
Rhaid canslo yn ysgrifenedig, a'i anfon i: Canolfan Marchogaeth, Coleg Gwent, Campws Brynbuga, Y Rhadyr, Brynbuga, 
NP15 1XJ. 
Rydym hefyd yn derbyn e-byst. E-bostiwch: equine.events@coleggwent.ac.uk
Bydd methu â rhoi rhybudd o ganslo yn golygu bod rhaid ichi dalu'r ffi llogi lawn.
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Telerau ychwanegol ar gyfer trefnwyr digwyddiadau
13. Mae’n rhaid i’r llogwr/trefnydd y digwyddiad sicrhau bod asesiad risg priodol wedi ei wneud ar gyfer eu 

gweithgareddau o fewn yr ardal farchogaeth. Rhaid cyflwyno copi o’r asesiad risg i Goleg Gwent, ynghyd ag 
enwau’r unigolion sydd wedi eu henwebu fel cynrychiolwyr iechyd a diogelwch, cymorth cyntaf a stiwardio’r maes 
parcio. Rhaid i’r llogwr/trefnydd y digwyddiad gyflwyno asesiad risg wedi ei adolygu pan fo Coleg Gwent yn gofyn. 
Dylai’r llogwr/trefnydd y digwyddiad fod yn ymwybodol eu bod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu marchogwyr, 
gwesteion, anifeiliaid ac offer.

14. Rhaid i’r llogwr sicrhau bod nifer y cyfranogwyr/cystadleuwyr o fewn y digwyddiad yn cyd-fynd â nifer o lefydd yn y 
maes parcio yn berthnasol i’r cyfleusterau sydd ar gael (dim mwy na 30 cerbyd ceffylau)

Rydym wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i sicrhau diogelwch y ceffylau a’r marchogwyr, rhaid i chi gymryd camau 
rhesymol i osgoi a rhwystro damweiniau rhag digwydd. Mae Coleg Gwent yn cadw pob hawl i fynnu bod rhywun yn gadael 
y cyfleusterau mewn achos o farchogaeth peryglus, cam-drin y ceffyl neu ddiffyg cwrteisi cyffredin. Nid yw Coleg Gwent, 
nag unrhyw berson yn gweithredu ar ran y Coleg, yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golled, niwed, damwain, anaf neu 
afiechyd ceffyl, marchog, gwylwyr nag unrhyw berson arall ar yr eiddo o gwbl. 

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01495 333682.
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