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Furflen Gais Cadetiaid Tân Cymru Gyfan
Ydych chi eisoes wedi bod yn ymwneud â’r Gwasanaeth Tân ac Achub?
(Yn ymwneud â Digwyddiad, mynychu Criw Craidd neu gymryd rhan mewn Prosiect i bobl Ifanc megis Prosiect
Phoenix, Ymladdwr Tân am Ddiwrnod ac ati).
Os felly, rhowch fanylion os gwelwch yn dda:

Nodwch y grŵp yr ydych chi’n ymgeisio ar ei gyfer:
Cadet Iau (11- 13 Oed)

Cadét Tân (13 – 17 Oed)

Lleoliad
Manylion Personol y Cadet
Enw Llawn
Rhyw

Gwryw

Benyw

Ai’r un rhyw ag yr oedd gennych adeg eich
genedigaeth ydyw?
Ydy
Nac ydy

Cyfeiriad
Cod Post

Ysgol a Fynychwyd

Rhif Ffôn y Cartref

Rhif Ffôn Symudol

Cyfeiriad E-bost
Dyddiad Geni

Oedran Cyfredol

Cyswllt Argyfwng 1
Enw

Perthynas i’r Cadét

Cyfeiriad
Cod Post

Rhif Ffôn y Cartref

Rhif Ffôn gwaith

Rhif Ffôn Symudol

Cyfeiriad E-bost
Cyswllt Argyfwng 2
Enw

Perthynas i’r Cadét

Cyfeiriad
Cod Post

Rhif Ffôn y Cartref

Rhif Ffôn gwaith

Rhif Ffôn Symudol

Cyfeiriad E-bost

Beth yw eich hobïau a’ch diddordebau?

Ydych chi’n aelod o glwb arall? Rhowch faanylion os gwelwch yn dda.

Pam rydych chi eisiau bod yn gadet Tân?

Dywedwch wrthym pam fyddech chi’n Gadet Tân Da.

Oes gennych chi anhawster dysgu, anabledd neu broblem iechyd a allai effeithio arnoch chi wrth
wneud y cynllun?

Ffurflen Ganiatâd Cymru Gyfan
Enw Llawn y Cadét (ymgeisydd)
Cadetiaid Tân / Sgiliau Tân

Ydy

Nac ydy

Rwyf yn caniatáu i’m plentyn gymryd rhan yn y cynllun Cadetiaid Tân
Rwyf yn derbyn na all GTAGC fod yn gyfrifol os caiff unrhyw eiddo personol ei golli/ddifrodi
Rwyf yn deall y bydd rhywun yn cysylltu â mi ar y rhifau yr wyf i wedi eu darparu os bydd argyfwng
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)
Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn prosesu’r wybodaeth yr ydych chi wedi ei rannu ar y ffurflen hon
er mwyn gweinyddu’r Rhaglen Cadetiaid Tân. Byddwn yn cadw’ch manylion yn ddiogel a ni fyddwn yn eu rhannu
ag unrhyw un arall oni bai eich bod chi’n caniatáu i ni wneud hynny neu fod rhaid i ni wneud hynny yn gyfreithiol, er
enghraifft oherwydd materion Amddiffyn.
Yn unol â’r GDPR mae gennych hawliau penodol mewn perthynas â’r data y mae’r Gwasanaeth Tân yn cadw
amdanoch (GTA). Gwelir rhestr o’r hawliau hyn ar wefannau’r Gwasanaeth Tân ac Achub.
www.nwales-fireservice.org.uk
www.tancgc.gov.uk
www.decymru-tan.gov.uk

Datganiad Meddygol
Oes gan yr ymgeisydd/ydy’r ymgeisydd
yn dioddef gan

Ydy Nac
Ydy

Os mai ‘ydy’ a atebwyd, rhowch fanylion

Alergedd i feddyginiaethau
Food Allergies/Coeliac disease or special
dietary requirements
Asthma
Epilepsi/ffitiau
Diabetes
Llewyg neu bendro
Clwy’r gwair/Asthma
Salwch teithio
Cyflwr gyda’r esgyrn, cyhyrau neu gymalau
Cyflyrau iechyd meddwl e.e. pryder neu iselder
Cyflwr arall
Manylion meddyginiaeth, enw a dos
Rhoddaf ganiatâd i’m plentyn dderbyn y
feddyginiaeth yn unol â’r cyfarwyddiadau
a nodwyd ac unrhyw driniaeth brys gan
gynnwys anesthetig neu drallwysiad gwaed yn
unol â’r hyn a ystyrir yn angenrheidiol gan yr
awdurdodau meddygol sydd yn bresennol.
Llofnodion
Rhiant / Gwarchodwr
Llofnod
Enw wedi’i Brintio
Dyddiad

Byddem yn ceisio cysylltu â chi cyn ceisio triniaeth.

Ffurflen Ganiatâd ar gyfer Gweithgareddau
Mae’r holl weithgareddau yn cael eu hasesu i weld pa mor addas a diogel ydynt. Rydym yn rheoli’r peryglon trwy
ddarparu offer gwarchod addas yn ogystal â hyfforddiant blaengar sydd yn cael ei oruchwylio’n agos. Gyda’r
mesurau rheoli sydd ar waith, ni ystyrir bod y peryglon uwch na chanolig.
Mae’r gweithgareddau arferol wedi eu nodi isod.
Byddwn yn cynnig gweithgareddau eraill drwy gydol y cwrs.
Ymarferion Sgwad
Gweithio gyda pheipiau dŵr
Gweithio gydag ysgolion
Defnyddio peiriannau tân
Cymorth Cyntaf Sylfaenol
Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffordd GTFf
Hylendid – personol a bwyd
Teithio
Gweithio ar Safleoedd Gwasanaeth Tân
Sgyrsiau gan Ymwelwyr
Fideo/Delweddau
Rhof ganiatâd i’m plentyn gymryd rhan yn yr holl sesiynau a gweithgareddau

Ticiwch os gwelwch yn dda

Defnyddiwch y blwch yma i roi manylion unrhyw beth NAD YDYCH chi am i’ch plentyn gymryd rhan ynddo neu
unrhyw beth y dylem ni fod yn ymwybodol ohono. Cewch ofyn am ffurflenni ychwanegol lle bo’n briodol.

Llofnodion
Rhiant / Gwarchodwr
Llofnod
Enw wedi’i Brintio
Dyddiad

Ymddygiad y Cadetiaid Tân
Mae Hyfforddwyr y Cadetiaid Tân yn gyfrifol am sicrhau ymddygiad priodol ymysg y Cadetiaid Tân. Mae’r Hyfforddwyr,
Gwirfoddolwyr a Chadetiaid yn cynrychioli Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) a rhaid cofio am eu cyfrifoldeb i’r
gymuned, gan sicrhau ymddygiad cwrtais a phroffesiynol bob amser.
Mae’r rheolau sydd yn rhaid i’r Hyfforddwyr a’r Cadetiaid eu dilyn wedi eu rhestru isod a byddwch yn
ymrwymo iddynt wrth lofnodi’r contract.
• Mae’n ofynnol i Gadetiaid Tân a hyfforddwyr ymddwyn yn gwrtais ac yn ddisgybledig gan beidio â gwneud dim i
ddifrïo enw da GTAGC.
• Rhieni/gwarchodwyr sy’n gyfrifol am ddiogelwch y Cadét wrth deithio i leoliad y Cadetiaid ac oddi yno.
• Ni ddylai Cadetiaid fynd i mewn i Orsaf Dân heb oruchwyliaeth ac ni ddylent gyrraedd mwy na 30 munud cyn i’r
sesiwn gychwyn.
• Rhaid i hyfforddwyr fod yn y lleoliad cyn i’r Cadetiaid gyrraedd
• Mae’r holl lifrai/offer diogelwch personol a ddyrenir yn eiddo i GTA ac mae’n rhaid eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr
da a’u dychwelyd ar gais y GTA.
• Mae’n rhaid i’r holl Gadetiaid Tân a Hyfforddwyr wisgo gwisg lawn wrth fynychu sesiynau Cadetiaid Tân a
digwyddiadau swyddogol a ni chaniateir i chi ei wisgo ar unrhyw achlysur arall ar wahân i weithgareddau’r
Cadetiaid Tân.
• Ni ddylid gweithredu unrhyw offer sy’n eiddo i’r Gwasanaeth Tân heb oruchwyliaeth
• Dylid trin holl eiddo personol gyda pharch
• Mae’n rhaid rhoi gwybod i’r Hyfforddwr ar unwaith os caiff lifrai/lifrau eu difrodi/colli.
• Mae’n rhaid i aelodau’r Cadetiaid Tân a Hyfforddwyr gadw’r safle’n dwt a glân bob amser.
• Ni chaniateir ysmygu yn ystod sesiynau’r Cadetiaid Tân nac yn ystod gweithgareddau.
• Gofynnir i’r Cadetiaid Tân a’r Hyfforddwyr fod yn lân a thwt yn eu lifrai. Rhaid clymu gwallt hir yn ôl oddi wrth yr
wyneb yn ystod ymarferion.
• Ni chaniateir gwisgo gemwaith gweladwy yn ystod ymarferion ar yr iard.
• Rhaid hysbysu’r hyfforddwyr ar unwaith os bydd unrhyw ddamweiniau, anafiadau neu ddamweiniau a fu bron a
digwydd yn ystod gweithgareddau’r Cadetiaid Tân a dylid eu cofnodi yn unol â gweithdrefnau GTA.
• Rhaid i Gadetiaid Tân gydymffurfio â’r holl gyfarwyddiadau a roddir gan hyfforddwyr
• Rhaid bod Cadetiaid yn trin eraill gyda thegwch, cydraddoldeb a pharch. Ni ddioddefir iaith aflan na sarhaus.
• Ni chaniateir gwm cnoi yn ystod sesiynau neu weithgareddau Cadetiaid Tân.
• Rhaid diffodd ffonau symudol a’u cadw mewn man diogel yn ystod sesiynau/ gweithgareddau Cadetiaid Tân. Ni
fydd y GTA yn Gadetiaid gymryd unrhyw gyfrifoldeb am eiddo personol.
• Bydd Tân nad ydynt yn dilyn y cod ymddygiad hwn yn amodol i Broses Ddisgyblu’r Cadetiaid Tân
Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen a deall y cod ymddygiad a chytunaf i gydymffurfio â’r hyn a restrir
uchod.
Llofnodion

Llofnodion

Cadet (ymgeisydd)

Rhiant / Gwarchodwr

Llofnod

Llofnod

Printiwch eich Enw

Printiwch eich Enw

Dyddiad

Dyddiad

