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Gwyliau i’w gofio!



Mae dod ar wersyll MEC yn brofiad bythgofiadwy, rydyn 

ni’n siŵr na gei di dy siomi wrth i ti brofi hwyl a chyffro’r 

holl wythnos. 

Beth sy’n gwneud ein gwersylloedd mor arbennig? Un o’r 

pethau mae’n siŵr yw’r holl weithgareddau gwahanol... 

gweithgareddau awyr agored, tripiau i’r traeth ac i lefydd 

diddorol, chwaraeon a gemau gwirion, nofio, tenis bwrdd a 

thwrnamentau, crefft ac adloniant o bob math!

mae’r Gwersylloedd mae’r Gwersylloedd 
haf yn ôl!haf yn ôl!
6-13 awst 20226-13 awst 2022

Bob dydd ar y gwersyll byddi’n dysgu 
rhywbeth am neges y Beibl mewn ffordd 
y byddi di’n ei ddeall yn y cyfarfodydd 
bore. Byddi hefyd yn cael cyfle i ofyn 
cwestiynau a sgwrsio gyda dy swog a 
gweddill dy ffrindiau yn yr astudiaeth. 

Peth arall sy’n gwneud y gwersyll mor arbennig yw’r 

cyfle i dreulio amser yng nghwmni hen ffrindiau a 

chael cyfle i wneud rhai newydd. Erbyn diwedd yr 

wythnos byddi’n adnabod dy ffrindiau yn dda iawn gan 

dy fod wedi rhannu gymaint o brofiadau bythgofiadwy! 

Ar bob gwersyll mae tîm o swyddogion yn gweithio’n 

galed iawn i wneud yn siŵr dy fod yn cael yr amser 

gorau. Byddi hefyd yn cael swyddog personol fydd yn 

edrych ar dy ôl di a’r rhai yn dy ystafell – byddant yno 

i ateb cwestiynau, trefnu gweithgareddau a rhoi llond 

trol o hwyl! 
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y Gosty Gost  
£260 

GostynGiadauGostynGiadau  
Cronfa Anti Bessie  (i’r rhai sy’n derbyn 

Credyd Cynhwysol neu debyg)

£110

Brodyr a Chwiorydd 

Rhoddir un gostyngiad o £15 i bob brawd a 

chwaer sy’n archebu ar wersyll yr haf.

talu dros amsertalu dros amser  
Gellir rhannu’r gost dros gyfnod o fisoedd. 

Manylion ar y wefan. 

arChebuarChebu  

Gellir archebu lle drwy fynd i’r wefan a llenwi’r 

ffurflen ar-lein, neu trwy lawrlwytho’r ffurflen a’i 

ddanfon i’r swyddfa trwy’r post.

amodau a thelerau amodau a thelerau 
Am gopi llawn o’r amodau a thelerau (gan 

gynnwys manylion yswiriant a chôd ymddygiad) 

ewch i’r wefan neu cysylltwch gyda’r swyddfa.

emw CamPsemw CamPs
This is a brochure for the EMW’s 
Welsh language summer camps. 
The Welsh language camps are 
an ideal opportunity for young 
people to enjoy themselves within a 
Welsh language context. For more 
information please visit the website
emw.org.uk/welshcamps
where English language booking forms 
are also available, or contact the North 
Wales Office. EMW also offers a number 
of camps through the medium of English 
(more information on the website).

I’r rhIenI I’r rhIenI 
Rydyn ni wrth ein bodd eich bod wedi derbyn y 

daflen hon, a bod gennych ddiddordeb mewn 

anfon eich plentyn i un o wersylloedd MEC. 

Efallai bod gennych rai cwestiynau ac os felly, 

ewch draw i’r wefan lle y cewch atebion i’r 

cwestiynau sy’n cael eu gofyn fwyaf aml.


