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Yr hyrwyddwr yw: Adran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Prifysgol De Cymru, Llantwit Road, Trefforest, 

Pontypridd CF37 1DL , a elwir yma (“y Brifysgol”). 

 

Teitl y gystadleuaeth yw [Dylunio logo a brandio ar gyfer y Siarter Cydraddoldeb Hiliol]. 

 

Mae Asiantaeth Stiwdio Llawryddion, sy’n rhan o raglen entrepreneuriaeth graddedigion Startup Stiwdio Sefydlu PDC, yn 

cyhoeddi galwad am ddylunio logo a brandio i gefnogi gwaith PDC i gyflawni Nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol Advance HE 

(Addysg Uwch). 

Mae gan nod Siarter Cydraddoldeb Hiliol Advance HE logo eisoes. Fodd bynnag, rydym am sicrhau bod gennym logo sy'n 

cyfleu pwrpas ein gwaith yn ddilys. Rydym yn chwilio am: ddelwedd, dyluniad wedi'i luniadu, symbol neu arwyddlun a 

fydd yn dod yn logo i ni. 

Nid ydym am i'r dyluniad gynnwys unrhyw eiriau na thestun, ond rhaid iddo gyfleu/cynrychioli egwyddorion 

cydraddoldeb hiliol, tegwch hiliol, gweithredu gwrth-hiliol. Ategir y Siarter Cydraddoldeb Hiliol gan bum egwyddor 

arweiniol sylfaenol. 

• Mae anghydraddoldebau hiliol yn fater sylweddol o fewn addysg uwch. Nid yw anghydraddoldebau hiliol o 

reidrwydd yn ddigwyddiadau amlwg, ynysig. Mae hiliaeth yn agwedd bob dydd o gymdeithas y DU ac mae 

anghydraddoldebau hiliol yn amlygu eu hunain mewn sefyllfaoedd, prosesau ac ymddygiadau bob dydd. 

• Ni all addysg uwch y DU gyrraedd ei llawn botensial oni bai y gall elwa ar ddoniau'r boblogaeth gyfan a hyd nes y 

gall unigolion o bob cefndir ethnig elwa'n gyfartal ar y cyfleoedd y mae'n eu cynnig. 

• Wrth ddatblygu atebion i anghydraddoldebau hiliol, mae'n bwysig eu bod yn cael eu hanelu at gyflawni newid 

diwylliant sefydliadol hirdymor, gan osgoi model diffyg lle mae atebion wedi'u hanelu at newid yr unigolyn. 

• Nid yw staff a myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn grŵp homogenaidd. Mae gan bobl o gefndiroedd 

ethnig gwahanol brofiadau a chanlyniadau gwahanol o/o fewn addysg uwch, ac mae angen ystyried y 

cymhlethdod hwnnw wrth ddadansoddi data a datblygu camau gweithredu. 

• Mae gan bob unigolyn hunaniaeth luosog, a dylid ystyried croestoriad y gwahanol hunaniaethau hynny lle 

bynnag y bo modd. 

 

Y RHEOLAU 

1. SUT I WNEUD CAIS 

1.1. Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg o 00.00 GMT 1af Chwefror (y "Dyddiad Agor") i 23.59 GMT 31 Mawrth (y 

"Dyddiad Cau") yn gynwysedig. 

1.2. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth: 

E-bostiwch eich cyflwyniad i stiwdio@southwales.ac.uk gyda’r manylion canlynol erbyn y Dyddiad Cau:  

• Llinell pwnc e-bost: Logo Siarter Cydraddoldeb Hiliol 

•  Enw llawn a chyfeiriad (gan gynnwys Sir) 

• Rhif adnabod myfyriwr PDC (os yw'n hysbys) 

• Teitl y Cais (dewisol) 

 
Mae pob cais cystadleuaeth a dderbynnir ar ôl y Dyddiad Cau yn cael ei ddiarddel yn awtomatig. 

 

1.3. Nid oes angen prynu unrhyw beth ac mae mynediad i'r gystadleuaeth hon am ddim. 
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1.4. Ni fydd y Brifysgol yn derbyn: 

(a) cyfrifoldeb am gynigion cystadleuaeth a gollir beth bynnag fo’r achos neu 

(b) prawf trosglwyddo fel prawf o dderbyn cais i'r gystadleuaeth. 

1.5. Drwy gyflwyno cais ar gyfer y gystadleuaeth, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn. 

1.6. Gweler Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant | University of South Wales am gopi o delerau ac amodau’r 

gystadleuaeth hon.   

1.7. Bydd cynigion y gystadleuaeth yn cael eu beirniadu gan banel o chwe beirniad. Bydd penderfyniad y panel 

beirniaid (gan weithredu'n rhesymol) yn derfynol. 

1.8. Bydd y Brifysgol yn anfon enwau llawn y beirniaid at unrhyw un sy’n e-bostio o fewn un (1) mis ar ôl Dyddiad 

Cau’r gystadleuaeth yn gofyn am fanylion y beirniaid. 

 

2. CYMHWYSTRA 

2.1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr presennol a graddedigion o 2013 o Brifysgol De Cymru 18 oed neu hŷn 

yn unig, y gellir gwirio eu cymhwystra yn erbyn data a gedwir gan y Brifysgol, ac eithrio cyflogeion y Brifysgol 

neu unrhyw gwmnïau cysylltiedig, ac aelodau o’u teuluoedd neu aelwydydd agos. 

2.2. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn cadarnhau eich bod yn gymwys i wneud hynny ac yn gymwys i 

hawlio unrhyw wobr y gallech ei hennill. 

2.3. Ni fydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau cystadleuaeth: 

• wedi’u cynhyrchu’n awtomatig gan gyfrifiadur, mae hyn yn cynnwys celf a grëwyd gan gynhyrchwyr celf 

deallusrwydd artiffisial neu algorithmau dysgu peirianyddol; 

• wedi'u cwblhau gan drydydd parti neu mewn swmp; 

• annarllenadwy, wedi'u newid, eu hail-greu, eu ffugio neu eu bod wedi ymyrryd â nhw; 

• llungopïau ac nid rhai gwreiddiol; neu 

• anghyflawn. 

2.4. Mae cyfyngiad o bum cofnod y person. Ni allwch gael eich dewis yn enillydd nac yn ail ar gyfer mwy nag un cais. 

Ni fydd ceisiadau ar ran person arall yn cael eu derbyn ac ni chaniateir cyflwyniadau ar y cyd. 

2.5. Mae’r Brifysgol yn cadw pob hawl i’ch diarddel os yw eich ymddygiad yn groes i ysbryd neu fwriad y 

gystadleuaeth wobr. 

2.6. Ni ellir dychwelyd ceisiadau cystadleuaeth. 

 

3. Y WOBR 

3.1. Bydd yr enillydd yn derbyn cerdyn rhodd One4All o £100 a gwobr ariannol o £150. Bydd naw (9) o'r rhai a 

ddaeth yn ail yn derbyn cerdyn rhodd One4All gwerth £100. Nid oes gwobr arall ar gael ac nid yw'r wobr yn 

agored i drafodaeth nac yn drosglwyddadwy. 

3.2. Darperir y wobr gan y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gyfnewid y wobr am wobr arall o werth cyfartal 

neu uwch os bydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y Brifysgol yn golygu bod angen gwneud hynny. 

 

4. YR ENILLYDD 

4.1. Mae penderfyniad y beirniaid a enwebir gan y Brifysgol yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth na thrafodaeth 

yn digwydd. 

4.2. Bydd y Brifysgol yn cysylltu â’r enillydd drwy e-bost cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl 31 Mawrth, gan 

ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gyda’r cais ar gyfer y gystadleuaeth. Ni fydd y Brifysgol yn newid 

unrhyw wybodaeth gyswllt unwaith y bydd cais y gystadleuaeth wedi'i gyflwyno. 

4.3. Rhaid i'r Brifysgol naill ai gyhoeddi neu sicrhau bod gwybodaeth ar gael sy'n nodi bod dyfarniad dilys wedi'i roi. 

Er mwyn cydymffurfio â'r rhwymedigaeth hon bydd y Brifysgol yn cyhoeddi'r cyfenw a sir enillwyr y gwobrau ac, 

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/cydraddoldeb-amrywiaeth-a-chynhwysiant/
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/Ia7426eded3a911e498db8b09b4f043e0/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad6ad3c00000185c445b88726de0253%3Fppcid%3Da00ba57fc6de4da880c55a7993f55fb0%26Nav%3DKNOWHOW_UK%26fragmentIdentifier%3DIa7426eded3a911e498db8b09b4f043e0%26parentRank%3D0%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=61fb28f83d4793a8fb58354684fc1140&list=KNOWHOW_UK&rank=1&sessionScopeId=1f79e70fbb81d989a13094d553e0ef87a480c98d87bf36f14374b99acb3c14b9&ppcid=a00ba57fc6de4da880c55a7993f55fb0&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&comp=pluk&view=hidealldraftingnotes
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os yw'n berthnasol, eu ceisiadau buddugol yn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant | University of South 

Wales] ar 31 Mawrth (Dyddiad Cyhoeddi). 

4.4. Os ydych yn gwrthwynebu i unrhyw ran neu’r cyfan o’ch cyfenw, eich sir a’ch cais buddugol gael eu cyhoeddi 

neu eu gwneud ar gael, cysylltwch â’r Brifysgol yn: stiwdio@southwales.ac.uk Mewn amgylchiadau o’r fath, 

rhaid i’r Brifysgol barhau i ddarparu’r wybodaeth a’r cais buddugol i’r Awdurdod Safonau Hysbysebu ar gais. 

 

5. HAWLIO’R WOBR 

5.1. Os mai chi yw enillydd neu ail enillydd gwobr, bydd gennych bedwar diwrnod ar ddeg (14) o’r Dyddiad Cyhoeddi 

i hawlio’r wobr drwy e-bostio: stiwdio@southwales.ac.uk Os na fyddwch yn hawlio'r wobr erbyn y dyddiad hwn, 

bydd eich hawliad yn annilys. 

5.2. Ni all trydydd parti hawlio'r wobr ar eich rhan. 

5.3. Bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech resymol i gysylltu â'r enillydd. Os na ellir cysylltu â’r enillydd neu os 

nad yw ar gael, neu os nad yw wedi hawlio ei wobr, mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynnig y wobr i’r ymgeisydd 

cymwys nesaf a ddewisir o blith y ceisiadau a ddaeth yn ail a dderbyniwyd cyn y Dyddiad Cau. 

5.4. Nid yw'r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os na allwch chi gymryd y wobr. 

 

6. CYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD 

I’r graddau y caniateir gan y gyfraith, ni fydd y Brifysgol, ei hasiantau na’i dosbarthwyr o dan unrhyw 

amgylchiadau yn gyfrifol nac yn atebol i ddigolledu unrhyw ymgeisydd, enillydd neu drydydd parti ac eithrio 

mewn achos o anaf personol neu farwolaeth o ganlyniad uniongyrchol i esgeulustod y Brifysgol. Nid yw eich 

hawliau statudol yn cael eu heffeithio. 

 

7. PERCHNOGAETH CEISIADAU CYSTADLEUAETH A HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL 

7.1. Bydd pob cynnig ar gyfer y gystadleuaeth ac unrhyw ddeunydd atodol a gyflwynir i'r Brifysgol yn dod yn eiddo i'r 

Brifysgol o'u derbyn ac ni fyddant yn cael eu dychwelyd. 

7.2. Rydych chi'n addo bod y cofnod yn wreiddiol ac nad yw'n cynnwys eiddo deallusol unrhyw un arall. 

7.3. Rydych chi, sef creawdwr y cofnod, yn ildio’n llwyr eich hawliau moesol sy’n codi o dan Ddeddf Hawlfraint, 

Dyluniadau a Phatentau 1988 mewn perthynas â’r mynediad ac unrhyw hawliau cyfatebol a all fod gan y 

Brifysgol mewn unrhyw diriogaeth o’r byd. 

7.4. Rydych yn cytuno i roi trwydded anghyfyngedig, fyd-eang, barhaus, ddi-alw'n-ôl i'r Brifysgol o unrhyw hawliau 

eiddo deallusol yng nghais y gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig, i'w defnyddio, eu harddangos, 

eu cyhoeddi, eu trosglwyddo, eu copïo, eu golygu, eu newid, eu storio, eu hailfformatio ac is-drwyddedu'r cais 

ar gyfer y gystadleuaeth ac unrhyw ddeunyddiau cysylltiedig at unrhyw ddiben. 

 

8. DIOGELU DATA A CHYHOEDDUSRWYDD 

Cedwir gwybodaeth bersonol gan y Brifysgol at ddibenion y gystadleuaeth hon a bydd yn cael ei storio a'i 

defnyddio yn unol â pholisi preifatrwydd PDC HysbysiadPreifatrwyddCyffredinol2019V2.docx (live.com)] neu 

gyffredinol: Hysbysiadau Preifatrwydd a defnydd o ddata personol | University of South Wales Gweler hefyd 

Amod 4.1, Amod 6.3 ac Amod 6.4, mewn perthynas â dilysu a chyhoeddi enillwyr gwobrau. 

 

9. CYFFREDINOL 

9.1. Os oes unrhyw reswm i gredu y torrwyd y telerau ac amodau hyn, gall y Brifysgol, yn ôl ei disgresiwn llwyr, 

gadw'r hawl i'ch gwahardd rhag cymryd rhan yn y gystadleuaeth. 

9.2. Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gadw gwobr y gystadleuaeth yn ddi-rym, ei hatal, ei chanslo, neu ei diwygio lle 

bo angen gwneud hynny. 

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/cydraddoldeb-amrywiaeth-a-chynhwysiant/
https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/cydraddoldeb-amrywiaeth-a-chynhwysiant/
https://uso.southwales.ac.uk/swyddfa-ysgrifennydd-y-brifysgol/yr-uned-cydymffurfiaeth/diogelu-data/hysbysiadau-preifatrwydd-defnydd-o-ddata-personol/
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9.3. Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr, ac mae’r partïon yn ymostwng i 

awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr. 

9.4. Os bydd unrhyw anghydfod, bydd penderfyniad y Brifysgol yn derfynol. 

 


