Canolfan
PENRALLT
Centre

A community centre for Upper Bangor
Canolfan cymunedol ar gyfer Bangor Uchaf

Gwybodaeth ar gyfer Defnyddwyr, yn Unigolion ac yn Grwpiau
Yr adnoddau sydd ar gael











Neuadd (gyda lle i hyd at 60, addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)
Cegin
Meithrinfa (addas ar gyfer hyd at 5 plentyn o dan 3 oed)
Ystafell Twrgwyn (hyd at 15 o bobl, addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn)
Ystafell Uchaf (hyd at 15 o bobl, i fyny’r grisiau)
System PA syml
Bwrdd gwyn
Stondyn siart troi
Chwaraeydd CD
Taflunydd data

Amserau sydd ar gael



Dydd Llun i Ddydd Gwener ar gyfer defnydd rheolaidd; Dydd Sadwrn ar gyfer defnydd
achlysurol (mae’r Canolfan ar gau Ddydd Sul)
Y cyntaf i’r felin gaiff falu, a gall defnyddwyr rheolaidd neilltuo bloc o sesiynau

Gweithgareddau/grwpiau sy’n gymwys
Mae croeso i’r gweithgareddau a’r grwpiau canlynol:
 Unigolion
 Grwpiau cymunedol
 Clybiau a chymdeithasau
 Mudiadau gwirfoddol
 Busnesau
 Digwyddiadau cymdeithasol







Partïon plant
Boreau coffi
Grwpiau rhieni a’u plant
Digwyddiadau hyfforddi
Cyfarfodydd

Disgwylir i grwpiau






Gadw'r cyfleusterau fel y’u cawsant
Gytuno i fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir gan y grŵp
Sicrhau yswiriant addas
Gydymffurfio â holl reolau’r Ganolfan, gan gynnwys polisïau Iechyd a Diogelwch ac Amddiffyn
Plant
Defnyddiwch dim ond y cyfleusterau yr ydych wedi archebu, yn ystod yr adegau yr ydych wedi
bwcio nhw (os ydych yn defnyddio cyfleusterau ychwanegol, neu am fwy o amser, bydd rhaid i
chi dalu ar eu cyfer); gwnewch yn siwr bod chi’n cynnwys amser i osod a clirio ar gyfer eich
gweithgaredd wrth archebu.

Mehefin 2019

Ffioedd Archebion
Cyfuniad Ystafelloedd (yr awr)

Grwpiau Cymunedol
Awr gyntaf

Oriau ar ôl
hynny

Digwyddiadau Preifat
Dielw

I wneud
elw

Y Brif Neuadd

£11

£5

£11

£45

Y Brif Neuadd + Cegin a’r/neu’r Feithrinfa

£14

£7

£14

£50

Ystafell Gyfarfod

£6

£3

£6

£25

Ystafell Gyfarfod + Cegin a’r/neu’r Feithrinfa

£9

£4

£9

2 Ystafell Gyfarfod

£10

£4

£10

2 Ystafell Gyfarfod + Cegin a’r/neu’r Feithrinfa

£13

£5

£13



Grwpiau Cymunedol yw grwpiau a chlybiau ym Mangor sydd yn annog ac yn cefnogi bywyd
cymunedol ym Mangor ac Arfon trwy redeg gweithgareddau sy'n agored i bawb
 Digwyddiadau preifat yw archebion lle mae mynediad wedi'i gyfyngu i'r rhai a wahoddir gan y
trefnydd; Bydd y swyddogaethau hyn yn cael ei godi yn ôl a yw'r nod yw:
o i wneud elw (h.y. busnes neu sefydliad masnachol neu
o Nid er mwyn elw (h.y. parti preifat neu grŵp yn y sector gwirfoddol neu elusen neu
gorff cyhoeddus sy'n darparu hyfforddiant neu wasanaethau neu gynnal digwyddiad
codi arian)
Canslo: Gall archeb yn cael ei ganslo hyd at hanner dydd ar y diwrnod gwaith blaenorol yn ddi-dâl; fel
arall bydd y ffi llogi llawn yn cael ei godi.
Taliad




Bydd defnyddwyr rheolaidd yn talu bob mis neu mewn rhandaliadau addas
Mae taliadau ar gyfer archebion unigol yn ddyledus ar ddiwrnod yr archeb
Mae anfonebau a talebau ar gael ar gais

Ffurflenni archebu lle



Mae'r rhain ar gael oddi wrth swyddfa’r eglwys (gweler y cyfeiriad isod)
Mae angen ffurflen archebu ar gyfer pob archeb (gyda ffurflen ar wahân ar gyfer pob cyfuniad
gwahanol o ystafelloedd) a chadarnhad o archeb yn gofyn am dderbyn ffurflen wedi'i
chwblhau a chymeradwyaeth gan bwyllgor y Canolfan

Gweithgareddau NI chaniateir
Oherwydd cyfyngiadau cyfreithiol a Dogfen Ymddiriedolaeth perchennog yr adeilad (Eglwys Bedyddwyr
Penrallt), ni chaniateir y gweithgareddau canlynol ar y safle:
 Gwerthu neu yfed alcohol
 Hapchwarae (caniateir rafflau, ond nid loterïau sydd angen trwydded)
 Hyrwyddo unrhyw grefydd neu fyd barn ar wahân i'r ffydd Gristnogol
 Gweithgareddau anfoesol neu anghyfreithlon
 Gwaherddir ysmygu y tu mewn i'r adeilad
 Gweithgareddau eraill y gall y perchennog eu hystyried yn anaddas
Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â swyddfa’r eglwys.
Canolfan Penrallt, Eglwys Bedyddwyr Penrallt, Ffordd Caergybi, Bangor LL57 2EU
ffôn: 01248 353355
e-bost:office@penrallt.org

