
 
Rheolau’r Gystadleuaeth: 

1) Thema Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Cymdeithas Eryri 2018 yw ‘Eryri’. Gallwch chi ddehongli’r 
thema fel y mynnwch chi ond bydd rhaid i’r lluniau gyfleu rhywfaint o gymeriad Eryri. Ni chaniateir 
lluniau o anifeiliaid anwes, planhigion amaethyddol nac anifeiliaid gwyllt a gedwir yn gaeth. 

 2) Rhaid i’r llun gael ei dynnu o fewn terfyn Parc Cenedlaethol Eryri. Caniateir lluniau o ardal Blaenau 
Ffestiniog. 

3) Gall cystadleuwyr gynnig 1 ffotograff ar ffurf ddigidol yn unig.  

4) Gellir gwella delweddau yn ddigidol i gael gwared ar sbotiau neu grafiadau, ond ni ellir eu trin. Mae 
gan feirniaid y gystadleuaeth yr hawl i ddiystyried unrhyw ddelwedd os byddant yn credu ei fod wedi’i 
drin yn ormodol mewn modd sy’n newid ei wreiddioldeb. 

5) Gall unrhyw un gystadlu, ac eithrio cyflogeion Cymdeithas Eryri a beirniaid y gystadleuaeth. Rhaid i 
gystadleuwyr sydd dan 16 mlwydd oed gael caniatâd rhiant neu warcheidwad i gystadlu. 

6) Ni chaiff ffotograffwyr proffesiynol gystadlu (diffinnir ffotograffwyr proffesiynol fel rhywun sy’n ennill 
mwy na hanner ei incwm blynyddol trwy werthu ei luniau). 

7) Wrth anfon y llun, dylid nodi enw’r cystadleuydd, ei gyfeiriad a’i gyfeiriad e-bost, ei rif ffôn cyswllt, a 
manylion ble tynnwyd y llun.  

8) Dylid anfon y lluniau at: info@snowdonia-society.org.uk Rhaid i luniau a anfonir trwy e-bost fod yn 
rhai ag eglurdeb llawn ac yn lluniau tirlun. Gall cystadleuwyr ddefnyddio gwasanaeth anfon ffeiliau 
WeTransfer hefyd fel dewis arall yn lle e-bost i anfon eu lluniau.  

9) Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner nos ar 30/06/18. Cyhoeddir canlyniadau’r gystadleuaeth ar 
13/08/18. 

10) Caiff yr holl luniau eu beirniadu gan banel o feirniaid. Bydd un panel o feirniaid yn dewis ‘rhestr hir’ o 
ffotograffau yn y lle cyntaf, ac yna, bydd ail banel o feirniaid yn dethol 12 o ‘gystadleuwyr terfynol’. Bydd 
y 12 llun a ddewisir gan y beirniaid yn ymddangos yng Nghalendr 2019 Cymdeithas Eryri, a werthir i god 
arian er budd y Gymdeithas.  

11) Bydd pob cystadleuydd yn rhoi hawl ychwanegol i Gymdeithas Eryri i gyhoeddi ac arddangos eu llun 
mewn print, ar ei gwefannau penodol, neu mewn cyfryngau eraill. Ni thelir unrhyw ffioedd am y defnydd 
ychwanegol hwn. Mae Cymdeithas Eryri hefyd yn cadw’r hawl i gwtogi’r 12 llun a ddewisir i sicrhau eu 
bod yn addas i’r fformat tirlun a ddefnyddir gan argraffwyr y calendr. 
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12) Rhaid i’r holl luniau fod yn waith gwreiddiol yr ymgeiswyr ac ni ddylent dramgwyddo hawliau 
unrhyw barti arall. Rhaid i gystadleuwyr fod yn unig berchnogion yr hawlfraint yn achos y lluniau a 
anfonir i’r gystadleuaeth, a rhaid iddynt fod wedi cael caniatâd unrhyw unigolion sydd yn y lluniau neu 
ganiatâd rhieni/ gwarcheidwaid os oes plant dan 16 yn y lluniau. Yn ychwanegol, ni ddylai cystadleuwyr 
fod wedi torri unrhyw gyfraith wrth dynnu eu lluniau. 

13) Cyn anfon llun, ni ddylai cystadleuwyr fod wedi cynnig unrhyw un o’u lluniau i’w gwerthu, ni ddylent 
fod wedi cael unrhyw dâl am gyhoeddi eu llun, ac ni ddylent fod wedi cynnig eu llun mewn unrhyw 
gystadleuaeth arall. 

14) Bydd cystadleuwyr yn cadw hawlfraint y lluniau y byddant yn eu hanfon at Gymdeithas Eryri. Er 
byddwn yn gwneud bob ymdrech i gydnabod gwaith ffotograffwyr, yn cynnwys mewn copïau printiedig 
o’u gwaith, ni allwn ni warantu y bydd pob defnydd o’r lluniau yn cynnwys enw’r ffotograffydd. 

15) Wrth iddynt gystadlu, ystyrir fod cystadleuwyr wedi cytuno i gadw at y rheolau hyn, ac mae 
Cymdeithas Eryri yn cadw’r hawl i ddiarddel unrhyw lun o’r gystadleuaeth ar unrhyw adeg ac fel y 
gwela’n ddoeth os bydd yn credu oherwydd unrhyw reswm fod cystadleuydd wedi torri’r rheolau hyn.  

16) Mae Cymdeithas Eryri yn cadw’r hawl i ganslo’r gystadleuaeth hon neu newid unrhyw reol ar unrhyw 
adeg, os bydd yn credu fod hynny’n ofynnol, a bydd amgylchiadau yn codi na all eu rheoli. 

17) Os na ellir cysylltu â’r enillydd ar ôl ymdrechu’n rhesymol i wneud hynny; mae Cymdeithas Eryri yn 
cadw’r hawl i gynnig y wobr i’r cystadleuydd sy’n ail, neu i ail-gynnig y wobr mewn unrhyw gystadleuydd 
yn y dyfodol.  

18) Bydd pob enillydd yn cael aelodaeth blwyddyn o Gymdeithas Eryri a chopi o’r Calendr. 

Bydd llun prif enillydd y gystadleuaeth yn ymddangos ar glawr y Calendr, a bydd yr enillydd hwnnw yn 
cael gwobr arbennig hefyd.  

 

 


