www.gwaithmaes.org

Canllawiau grant teithio Cymdeithas Gwaith Maes
Sefydlwyd Cymdeithas Gwaith Maes i hyrwyddo addysg amgylcheddol yng Nghymru, trwy’r
Gymraeg.
Mae Cymdeithas Gwaith Maes ( y Gymdeithas) mewn sefyllfa i gynnig grantiau teithio o hyd
at £200 y flwyddyn i ysgolion i’w cynorthwyo i wneud ymweliadau amgylcheddol / gwaith
maes tu hwnt i ffin yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.








Gellir gwneud cais am grant un waith yn unig mewn blwyddyn ysgol ar gyfer pob ysgol
trwy lenwi’r ffurflen isod. Os ydych yn aflwyddiannus y tro cyntaf, gallwch gyflwyno cais
diwygiedig o fewn yr un flwyddyn.
Rhaid i Gymdeithas Gwaith Maes dderbyn erthygl a lluniau am y daith, i’w gosod ar eu
gwefan www.gwaithmaes.org fel modd o hyrwyddo addysg amgylcheddol.
Rhaid anfon yr erthygl gyda’r anfoneb cludiant.
Rhaid i’r ysgol nodi lleoliad yr ymweliad arfaethedig yn y cais.
Rhaid i’r ysgol nodi os ydynt am arwain y daith eu hunain, neu yn cael sefydliad allanol i’w
arwain, a bod hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ni roddir grant teithio am ymweliadau ‘antur’.
Os yw cost y cludiant ar gyfer y diwrnod yn llai na £200, gwir gost y cludiant yn unig a
delir.

Fe’ch hysbysir o fewn mis o dderbyn y cais os bu’r ysgol yn llwyddiannus yn eu cais.
Yn amodol ar gymeradwyaeth panel Cymdeithas Gwaith Maes telir y grant i’r ysgol



Yn dilyn derbyn copi o anfoneb cwmni teithio o fewn yr un tymor ysgol ac y gwnaed yr
ymweliad.
Yn dilyn derbyn erthygl am yr ymweliad gan yr ysgol ( i gynnwys lluniau) fydd i’w roi ar wefan
Gwaith Maes.

Rhestr o sefydliadau sydd yn cynnig gwaith maes trwy gyfrwng y Gymraeg. Nid yw’r rhestr
hon yn gwbl gynhwysfawr ac mae gan CGM yr hawl i wiro darpariaeth unrhyw
sefydliad/unigolyn arall fydd yn arwain eich taith i wiro’r ddarpiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg

Yn arwain addysg amgylcheddol yng
Nghymru trwy’r Gymraeg.

www.gwaithmaes.org

Gwasanaeth Cefn Gwlad ac AHNE Ynys
Môn
AHNE@ynysmon.gov.uk
Ffôn: 01248 752446

Cyfoeth Naturiol Cymru
outdoorlearningwales@naturalresources
wales.gov.uk
Ffôn: 0845 1306229

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru – cynnwys Ymwybyddiaeth Forol Gogledd Cymru
nwwt@wildlifetrustswales.org
Ffôn: 01248 351541
Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
kim@montwt.co.uk
Ffôn: 01654 781414
Ymddiriedolaeth Natur Gwent, Cors Fagor
magormarsh@gwentwildlife.org
Ffôn: 01633 889048

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin
Cymru
Gwarchodfa Natur Cefn Slip, Tondu
info@welshwildlife.org
Ffôn:01656 724100
Canolfan Fywyd Gwyllt Cymru, Cilgerran
wwc@welshwildlife.org
Ffôn: 01239 621600

Awdudrodd Parc Cenedlaethol Eryri
addysg@eryri-npa.gov.uk
Ffôn:01766 772200
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
enquiries@beacons-npa.gov.uk
Ffôn: 01874 624437
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
gwybdoaeth@arfordirpenfro.org.uk
Ffôn: 01646 624856
RSPB Cymru
Gwarchodfa Conwy: conwylearning@rspb.org.uk
Llyn Efyrnwy: janet.evans@rspb.org.uk Ffôn:01691 870617
Gwlyptiroedd Gwent: newport-wetlands@rspb.org.uk 01633 636363

Yn arwain addysg amgylcheddol yng
Nghymru trwy’r Gymraeg.

www.gwaithmaes.org
Ffurflen gais am grant
Dylid ebostio’r ffurflen i golygyddol@gwaithmaes.org
Enw’r Ysgol

Rhif Cyswllt

Cyfeiriad

Enw’r Cyswllt

Dyddiad y Gwaith Maes

Ystod Oedran

Lleoliad y Gwaith Maes

Prif bwrpas

Arweinir gan Sefydliad
Os yn sefydliad, Enw’r sefydliad
Pwrpas y
diwrnod yn
gryno (nodau
amgylcheddol)

Yr Ysgol

Llofnod trefnydd ysgol

Enw’r arweinydd

Dyddiad

Enw’r Cwmni bysiau

Rhif Cyswllt

Cyfeiriad

Amcan bris

At ddefnydd
CGM:

dd/mm/bb

Dyddiad derbyn cais dd/mm/bb
Cymeradwyo: Do / Naddo
Os gwrthodwyd, rheswm
Dyddiad cymeradwyo: dd/mm/bb
Derbyn anfoneb: dd/mm/bb
Rhif anfoneb:
Derbyn erthygl: dd/mm/bb
Enw’r Cwmni teithio
Talwyd: dd/mm/bb
Rhif Siec:

Dyddiad gosodwyd erthygl ar
y wefan
dd/mm/bb
Linc i’r erthygl

Yn arwain addysg amgylcheddol yng
Nghymru trwy’r Gymraeg.

