FFURFLEN MYNEGI DIDDORDEB – TAITH PATAGONIA
2018
Mae’r daith hon a drefnir gan yr Urdd yn flynyddol yn cael ei gynnal yn mis
Hydref 2018 mewn partneriaeth a Menter Patagonia. Bydd cyfweliadau y
daith eleni yn cael eu cynnal mewn 4 lleoliad ar Hydref 22, 2017. Mae’n
rhaid i chi fod ar gael ar y dyddiad hwn.

Beth fyddwch chi’n ei wneud ar y daith?








Yn ystod y daith, bydd cyfle i ymweld â Gaiman, Trelew, Puerto Madryn,
Esquel a Threfelin - trefi sydd â chyswllt agos iawn â Chymru.
Gwneud gwaith gyda phlant a phobl ifanc y Wladfa.
Gwneud gwaith gwirfoddol.
Cymryd rhan mewn Eisteddfod Archentaidd.
Cwrdd â siaradwyr Cymraeg ar ochr arall y byd.
Cryfhau’r cyswllt rhwng Cymru a’r Wladfa.
Gwneud ffrindiau â phobl ifanc eraill o Ogledd Cymru fel rhan o’r daith.

Cost y Daith - Pris y daith yw £2500. Gall y pris hwn amrywio ychydig, yn dibynnu
ar brisiau teithio.

Pwy all ddod?
 Pobl aeddfed sy’n chwilio am brofiad newydd
 Pobl gyda’r sgiliau i wneud gwaith gwirfoddol a gwaith gyda phlant a
phobl ifanc
 Pobl gyda’r gallu a’r brwdfrydedd i godi arian tuag at cost y daith
 Pobl sydd ar gael i deithio yn ystod hanner tymor Hydref 2018.
Os hoffech fwy o fanylion yn y cyfamser, cysylltwch a’ch Swyddog Urdd lleol.
Dyma rai o sylwadau y pobl ifanc sydd wedi bod yn y gorffennol:
“Y profiadau dwi wedi cael allan o’r daith yma yw balchder o’r iaith Gymraeg,
teimlad o gymuned glos a chreu ffrindiau hollol newydd. Roedd e’n hyfryd clywed yr
anthem Gymraeg yn cael ei ganu ar ddiwedd yr Eisteddfod y Wladfa, teimlad wnâi
byth anghofio.”

Mae gofyn i chi ddychwelyd y ffurflen hon i’r cyfeiriad e.bost
catrindavis@urdd.org erbyn Hydref 9fed 2017.




Pam bod y daith hon yn apelio atat ti?
(Dim mwy na 150 gair).
Sut y byddi di’n mynd ati i godi arian ar gyfer y daith?
( dim mwy na 150 gair)

Manylion Pellach / Further Information
Enw Llawn:

_________________________________________

Cyfeiriad:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Côd Post:

_________________________________________

Rhif Ffôn:

_________________________________________

Ebost i dderbyn gohebiaeth:

__________________________________________

Ysgol a blwyddyn: _________________________________________
Dyddiad Geni:

_________________________________________

Rwy’n caniatáu i fy mhlentyn gyflwyno’r ffurflen gais uchod;
I agree for my child to submit the above application form;

Arwyddwyd __________________________________________________________
Gofynnwn i chi ddychwelwch y ffurflen at;
Please return to;

catrindavis@urdd.org
Mewn partneriaeth gyda www.menterpatagonia.org

Signed

