Telereu ac Amodau
Disgowntian Arbennig
Disgownt Archeb Wythnos
Pan yn archebu lle am wythnos gyda Introsport yn ein gwersyll, fydd hawl gyda’r cyfranogwr i
ddisgownt a dal o £10 y dydd yn hytrach na’r £15 y dydd arferol.
Telerau a Manylion y Rhaglen
Mae Camp Hwyl Introsport yn cynnwys goruchwyliaeth, cyfarwyddiadau, tystysgrifau, gweithgareddau
adloniant.
Taliadau a Diddymiadau.
Taliadau I neilltuo lle rhaid talu’r ffi yn llawn er mwyn ei sicrhau.
Polisi Ad-daliad/ Diddymu.
Daw rhain i weithrediad os yw’r unigolyn yn methu mynychu oherwydd salwch, absennoldeb,
diswyddiad oherwydd ymddygiad, methiant trydan/pwer, digwyddiadau tu hwnt i reolaeth Introsport.
Disgwylir i’r unigolyn roddi rhybudd i Introsport cyn cychwyn y gweithgareddau. Os yw myfyriwr yn
absennol heb dystolaeth addas i ni roddir ad-daliad gan Introsport. Mae taliad fantol, llai y blaendal yn addaliadol hyd at 5 diwrnod cyn cychwyn a gwersyll wythnos penodol. Ni roddir ad-daliad am ddiddymiad
o fewn i 4 diwrnod i ddechrau’r gwersyll wythnos. Rhaid i pob diddymiad gael eu cyflwyno yn
ysgrifenedig a’u danfon i gyfeiriad e-bost y Cwmni neu alwad ffon o fewn i 5 diwrnod o ddechrau’r
gwersyll.
Polisi Preifatrwydd
Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Introsport. Mae’r cwmni yn dilyn canllawiau a deddfau COPPA
(Children’s Online Privacy Protection Act) yn gystal a safonau CSSIW.
Newidiadau Polisi Preifatrwydd.
Mae Introsport yn dal yr hawl i addasu y Polisi Preifatrwydd pan bo’r angen. Os gwneir newidiadau
materol, yna mi fyddwn yn newid y dyddiad ‘diweddaraf’ ar ddechrau’r dudalen hon i adlewyrchu
dyddiad y newid. Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth/manylion gyda phartioedd eraill.
Mae manylion eich cardyn credyd a gweithrediadau masnachol yn ddiogel. Er mwyn cyfleustra, gallwn
ddanfon taleb neu mi allwch dalu drwy ddefnyddio eich cerdyn credyd. Os ydych yn defnyddio eich
cerdyn credyd yna mi gedwir manylion eich cerdyn yn eich bas data, ond nid ydym yn arddangos eich
manylion ar y wefan gofrestri. Er mwyn diogelwch, ni gedwir eich rhif gwarchodaeth cerdyn credyd ar
ein system electronig.
Gwiradau Cefndir
Mae Introsport yn gofyn am wiriad o gefndir troseddol pob tiwtor fydd ar leoliad am unrhyw gyfnod yn
ein safle gwersyll. Mae diogelwch eich plentyn yn holl bwysig i Introsport ac felly yn mynnu gwiriad o
gefndir troseddol pob oedolyn ddaw i gyswllt a’ch plentyn yn ystod cyfnod y gwersyll. Mae gan
Introsport ganiatad i ddefnyddio unrhyw wybodaeth a roddwch ar ein ffurflen we er mwyn pwrpas
marchnata. Mae hyn yn cynnwys y potensial i’w ddefwyddio ar ein gwefan, pamffled, catalog,
gohebiaeth, datganiadau’r wasg neu unrhyw ddeunydd marchnata arall. Mae gan Introsport yr hawl i
ddefnyddio rhan o neu eich tysteb cyfan. (Gwneir hyn i osgoi aflonyddu arnoch drwy ffonio neu ebostio)
Cysylltiadau gyda safloedd eraill
Mae’n bwysig nodi fod ein gwefan yn cynnwys cysylltiadau i safweoedd tu allan i ‘introsport.co.uk’
Mae’n bosib na fydd y safweoedd hyn yn dilyn yr un polisiau preifatrwydd a geir gan Introsport. Efallai y
danfonir ‘cookies’ i’ch cyfrifiadur i gasglu data a’i ddefnyddio mewn ffyrdd na wneir gan Introsport. Mae

unrhyw wybodaeth personol a roddir i’r safweoedd hyn yn dod oddiwrth chi, ac felly nid o dan reolaeth
ein Polisi Preifatrwydd. Mae’n bwysig i chi darllen Polisi Preifatrwydd y cwmniau os oes gennych
unrhyw bryder am ddiogelwch eich manylion personol.
Datganiad Preifatrwydd Plant
Lluniau Gwersyll
Mae pob llun a dynnir mewn gwersyll neu mewn cyswllt ag Introsport yn eiddo Introsport a gellir eu
defnyddio mewn unrhyw ddeunydd gohebol er mwyn hyrwyddo gwaith y gwersyll. Cyfeiriwch at adran
‘Datgeliad Lluniau’ yn y Pecyn Derbyniadau Ar-lein am fanylion caniatad defnydd. Mae’n bosib y ceir
ddefnydd o’r lluniau gan bartneriaid corfforaethol, y cyfryngau, neu gyrff eraill sy’n cyd weithio gyda
Introsport. Nid ydym yn gwerthu neu dosbarthu lluniau am unrhyw bwrpas heb eu restru uchod. Wrth
gyflwyno eich manylion personol i Introsport rydych yn derbyn yr ymarferion preifatrwydd a nodwyn yn
y datganiad. Mae’n gyfrifoldeb arnoch i ddefnyddio safle Introsport i’r prwpas cywir a bwriad y cmni. Er
esiampl, bwriad y safwe yw darparu gwybodaeth a gwasanaethau sy’n ymwneud a lleoliadau Introsport
ac i gyflwyno dull effeithiol a diogel o gofrestru ar-lein. Ni ganiateir unrhyw ddefnydd o’n safwe tu allan
i’r hyn sy’n dderbyniol gan Introsport. Mae cofrestru lluosol a ffug yn esiampl o gam ddefnydd. Rydym
yn monitro ac arolygu ein systemau cofrestu yn barhaol. Cedwir yr hawl i ddiddymu unrhyw neu’r holl
geisiadau sy’n anaddas neu’r annerbyniol heb rybudd. Yn ychwanegol, mae’r cyfrifoldeb arnom i gadw at
ofynion ein Polisi Hawlfraint ac os yn gymwys, i sicrhau fod gweithwyr neu asiantau yn cydymffurfio a’r
Polisi Hawlfraint.
Gwybodaeth Ychwanegol.
Wrth gofrestru eich plentyn/plant rhaid cyflwyno i Introsport yr holl wybodaeth gofynnol gan gynnwys:
alergeddau, afiechydon, meddyginiaeth, anghenion dietegol, imiwneiddiadau, rhif cyswyllt argyfwng,
rhyw y plentyn a dyddiad geni. Gofynnwn am fanylion y Prif Berson Cyswyllt yn ofystal ag Ail Berson
Cyswllt er mwyn cysylltu mewn argyfwng. Er mwyn hwyluso’r broses gofynnir am enw’r person cyswllt,
rhifau teleffon, cyferiad llawn a chyfeiriad e-bost. Rhaid i’r rhiant/gwarchodwr gyflwyno’r wybodaeth fel
bo’n addas. Nid oes brys arnoch i lanw’r manylion ac er mwyn cywirdeb gofynnwn i chwi fod yn fanwl a
gofalus. Cysylltwch a ni os oes cwestiwn gennych, drwy ffonio Introsport neu ein e-bostio. Mae’r
wybodaeth a geir am y plentyn yn GYFRINACHOL ac yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo y Tiwtor
Gwersyll i asesu gwybodaeth hanfodol am eich plentyn/plant. Gofynnir i chwi adnabod unrhyw gyflwr
meddygol neu hanes meddygol a allai arwain at sylw meddygol arbenigol. Fydd angen i chwi ardystio fod
y myfyriwr yn gallu ymgymryd yn gorfforol ag holl weithgareddau’r gwersyll gan gynnwys Gemau a
Chwareon.
Alergeddau/Adweithiau i Gyffuriau a Reolaeth o Adweithiau.
Er enghraifft, cneuen ddaear. Rydym yn gofyn i chwi groniclo unrhyw alergeddau.
Rhaid i chwi roddi gwybodaeth os yw’r disgybl yn dod ag EPIPEN i’r gwersyll.
Os ydyw, yna fydd angen i chwi gadarnhau’r prescripsiwn. Yn ychwanegol, disgwylir i chwi lofnodi am
bob afiechyd yn y presennol a’r gorffennol.
Afiechyd/Adweithiau i Gyffuriau.
Disgwylir i chwi ddatgan pob meddyginiaeth a gymerir gan eich plentyn/plant tra’n mynychu’r gwersyll.
Disgwylir hefyd i chwi gydnabod y cedwir pob meddyginiaeth/fitaminau yng ngofal Cyfarwyddydd y
Gwersyll ac wedi eu trosglwyddo i’r Cyfarwyddydd yn y pecyn gwreiddiol sy’n dangos yn glir yn y
Saesneg enw’r meddyg, enw’r meddyginiaeth, y dos, ac amlder y dos er mwyn cadw cyfarwyddiadau y
meddyg yn gywir.
Eithriad: MEWNANADLYDD. Rhaid i bob meddyginiaeth a roddir yn y gwersyll gyd-fynd a restr
feddyginiaeth y disgybl a geir yn y ffurflen Hanes Iechyd yn yr Adroddiad Gwersyll. Gall unrhyw
anghysondeb achosi oedi hir yn ystod y broses derbyn yn y gwersyll ac efallai yn meddwl diddymu’r
wythnos heb ad-daliad. Mae angen eich cydweithrediad llawn a staff y gwersyll. Diolch am ddeall. Nid
oes gan staff Introsport yr hawl i roi meddyginiaeth i’r disgybl heb eich caniatad ysgrifenedig. Nid nyrsys

na meddygon yw staff Introsport ac meant heb gael hyfforddiant yn y dull o roddi meddyginiaeth. Mae
ein staff wedi eu hyfforddi yn nulliau Cymorth Cyntaf.
Drwy hyn rydych yn ildio’r hawl a ryddhau Introsport, ei perchnogion, asiantau, partneriaid, darparwyr
adran a staff o atebolrwydd am unrhyw anaf neu afiechyd a achoswyd tra yn y gwersyll. Rydych yn deall
fod risg o anaf I’r myfyriwr tra’n ymgymryd a’r gwethgareddau gwersyll ac yn fwriadol a gwirfoddol yn
derbyn y risg o’r fath anaf.
Drwy gyflwyno gwybodaeth rydych yn tystio eich bod fel riant/gwarchodwr yn derbyn y telerau uchod ac
wedi sicrhau fod pob gwybodaeth yn y Ffurflen Awdurdod a Ryddhau o Atebolrwydd yn gywir a dilys.
Gofynwn am wybodaeth ychwanegol sy’n gyfrinachol a ddefnyddir i gynorthwyo’r Cyfarwyddydd
Gwersyll a’r hyfforddwyr i asesu dull dysgu pob myfyriwr. Gofynwn am y gwybodaeth canlynol:
Enw ysgol y myfyriwr?
Disgrifiad o gryfderau/gwendidau’r myfyriwr tra’n y dosbarth neu’n
gymdeithasol?
Dywedwch wrthym yr hyn yr hoffech weld y myfyriwr yn elwa o’r profiad
gwersyll?
Disgrifiwch unrhyw agweddau dysgu, corfforol neu her ymddygiad eich plentyn/plant fydd angen
i’r Cyfarwyddydd ystyried?
Er mwyn i ni roddi cymorth i’r disgybl nodwch unrhyw sefyllfa deuluol, e.e. colli perthynas, anifail
anwes neu ysgariad ddiweddar sydd angen i’r staff wybod am.
Ar ran eich mab/merch/ward rydych yn ryddhau Introsport, ei perchnogion, partneriaid adran a staff o
atebolrwydd (gan gynnwys hawlio ar sail esgeulustod) am niwed neu anaf i’ch mab/merch/ward neu
ddifrod i eiddo personol gan dderbyn cyfrifoldeb llawn am unrhyw ddifrod neu anaf a ddaw o ganlyniad
uniongyrchol neu anuniongyrchol o unrhyw weithgaredd esgeulus neu gweithgareddau cysylltiol gan
Introsport. Er hynny, rwy’n deall nad wyf yn ryddhau Introsport, ei perchnogion, partneriaid, darparwyr
adran a staff o esgeulustod eithaf, ymddygiad anystyriol neu ymddygiad arteithiol bwriadol. Os yw’r
telerau a osodwyd uchod yn anghytuno a Chyfraith Gwlad rhoddir pob grym ac effaith a ganiateir o dan
Cyfraith Gwlad. Os yw’r datganiad hwn yn annilys o ran Cyfraith Gwlad yna dileuir y datganiad o’r
cytundeb hwn gan adael pob Term ac Amod arall mewn llawn grym ac effaith.
Eiddo wedi eu colli, dwyn neu difrodi.
Nid oes gan Introsport ddyletswydd i warchod eiddo cyfranogwyr oddiwrth lladrad neu ddifrod. Nid wyf
fel riant/gwarchodwr yn dal Introsport yn gyfrifol am golled, lladrad neu ddifrod i eitemau personol wedi
eu cario i’r gwersyll. Os digwydd unrhyw ladrad neu ddifrod i eiddo eich plentyn/plant/ward trwy
gysylltiad a’r gwersyll, nid yw Introsport yn dal unrhyw gyfrifoldeb. Mae gwethgareddau corfforol a
hamddenol fel campau, gweithgareddau awyr-agored ac ymarferiadau tebyg un cynnwys elfin o risg
naturiol. Rydych yn ymwybodol y gall eich mab/merch/ward gymeryd rhan mewn gweithgareddau fel
pel-droed, pel-fasged a chwaraeon hamdden sy’n cynnwys risg o anaf neu niwed. Rydych yn derbyn pob
cyfrifoldeb o’r elfen risg ac yn ryddhau Introsport, ei perchnogion, partneriaid, darparwyr adran a staff o
unrhyw gyfrifoldeb am ddifrod neu ddamwain sy’n gysylltiedig a’r gwithgareddau hamdden, gan
gynnwys unrhyw neu holl geisiadau sy’n seiliedig ar esgeulustod. Rhaid i chwi ein hysbysu o unrhyw
anaf drwy gysylltu a’r Cyfarwyddydd Gwersyll neu Reolwr Ranbarthol cyn gynted a phosib. Os ceir
unrhyw ran o’r cytundeb hwn yn annilys neu tu hwnt i’r gyfraith, cedwir gweddill y cytundeb mewn
grym.
Cytunaf fel riant/gwrchodwr y disgybl a enwir fy mod yn caniatau i’m mab/merch/ward fynychu a
chymeryd ran yn raglen gwersyll Introsport. Mae gan y gwersyll yr hawl i ollwng unrhyw unigolyn am
resymau ymddygiad neu weithrediadau niweidiol fel y nodwyd isod yn y Cod Ymddygiad Introsport er
mwyn cadw awyrgylch cyffredinol y gwersyll ac ni roddir ad-daliadau am y fath fesur.
Rydych hefyd yn deall eich bod yn gyfrifol am ddifrod eiddo a phersonol a achoswyd gan eich
mab/merch/ward tra’n mynychu’r gwersyll ac nad yw’r gwersyll yn gyfrifol am eiddo personol a
gollwyd, ddifrodwyd, lladrad neu drwy gam olchi, a.y.y.b. Rydych yn cytuno i dalu cost ailosod cerdyn
bwyd, allwedd ystafell neu difrod ystafell yn uniongyrchol a pholisi’r brifysgol. Rydych yn derbyn
cyfrifoldeb llawn, yn ariannol neu fel arall, am ymddygiad eich plentyn/plant.

Rydych ymhellach yn tystio fod ef/hi mewn cyflwr iechyd da ac yn medru cymeryd ran yn y raglen
weithgareddau. Rydych yn roi’r hawl i staff y gwersyll i ymwneud a phroblemau iechyd neu niwed a
ddaw i ran eich plentyn tra yn y gwersyll. Rydych yn cydnabod eich bod yn gyfrifol am gostau meddygol
sy’n deillio o dostrwydd neu ddamwain eich plentyn. Rydych yn deall fod pob delwedd sy’n gysylltiedig
ag Introsport yn eiddo Introsport a gellir eu defnyddio gan Introsport mewn deunydd hybu, marchnata,
neu ar-lein at ddiben y gwersyll. Gall y lluniau hyn gael eu rhannu a/neu eu defnyddio gan bartneriaid
corfforedig, y cyfryngau, cyrff eraill sy’n gweithio gyda Introsport. Rydych yn deall nad yw Introsport, ei
perchnogion, partneriaid, darparwyr adran a staff yn gyfrifol am ddifrod neu anafiadau yn gysylltiedig a’r
cyhoeddiadau, gan gynnwys unrhyw neu holl geisiadau yn seiliedig ar esgeulustod. Nodwch os cysylltir a
Introsport gan y wasg, gall enw’r myfyriwr gael ei ddefnyddio mewn print, radio, teledu neu unrhyw
gyfrwng arall. Efallai ni chawn y cyfle i gysylltu a phob teulu er mwyn cael caniatad cyn i’r wasg
ymddangos, felly rydym wedi creu polisi flanked.
Diolch am eich cydweithrediad.
Diarddchiad;
Cadw pob hawl.
Mae Introsport yn cadw pob hawl i newid neu diweddaru y Termau ac Amodau ar y safwe fel bo’r angen.
Rydym yn cadw’r hawl i ddiddymu sesiwn os nad yw rhyfau’r myfyrwyr yn ddigonol. Os nad oes
wythnos tebyg ar gynnig roddi’r ad-daliad llawn. Gall gwersyll Introsport newid y darpariaeth ar unrhyw
bryd. Er enghraifft, gallwn ychwanegu, dileu neu newid termau’r gweithredu.

