
Gwahoddir pobl ifanc hyd at 25 oed i ddanfon neges at yr unigolion,
busnesau, Aelodau Seneddol a’r gymuned ehangach sy’n ymweld
agArddangosfa Masnach Deg i Bobl Ifanc 2022; Neges i ysbrydoli Gweithredu
ar Hinsawdd ac atgoffa ymwelwyr â’r arddangosfa fod rhaid inni wrando ar
y ffermwyr sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan newid hinsawdd.

Rhannwch eich gwaith celf, placard, cerdd neu neges fideo ysbrydoledig neu
defnyddiwch unrhyw gyfrwng sy’n eich ysbrydoli chi!  Bydd eich neges yn fodd
o atgoffa pob un ohonom fod angen inni wrando ar y ffermwyr sy’n cael eu
heffeithio fwyaf gan Newid Hinsawdd a gweithredu i geisio creu dyfodol
tecach.
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DYDDIAD CAU AR GYFER
CYNIGION - 4 MAWRTH
2022

Bydd pob cynnig yn cael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys yn ein Harddangosfa
Masnach Deg y Fro fydd yn teithio’r sir yn 2022. Bydd cynigion yn cael eu danfon
hefyd at Arddangosfa Sefydliad Masnach Deg i Bobl Ifanc.

Dylid danfon pob cynnig i valefairtrade@gmail.com. Gellir danfon copïau ffisegol at
Cystadleuaeth Masnach Deg, Cyngor Tref Y Barri, Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin,
Heol Holton, Y Barri, CF63 4RW,  ond cofiwch hefyd ebostio llun o’ch cynnig. Cofiwch
gynnwys eich enw, oed a’r ysgol rydych yn mynd iddi.
Rhaid i bawb sy’n danfon cynnig fyw neu astudio ym Mro Morgannwg.

CYSTADLEUAETH
AC ARDDANGOSFA
MASNACH DEG I
BOBL IFANC

Os yw’n llun, ceisiwch dynnu llun clir mewn golau naturiol.
Ceisiwch lenwi’r ffrâm cyfan gyda’ch gwaith celf.

Os yw’n fideo, mae’n rhaid ei saethu ar ffurf tirlun, nid
portread, a dylech ei rhannu gyda ni trwy ddolen i’r fideo
ar YouTube neu Vimeo. 

Os ydych wedi ysgrifennu cerdd, cofiwch na ddylai fod yn
hirach nac un ochr A4. 
 
Defnyddiwch eich dychymyg a pheidio â chopïo syniadau
pobl eraill. Cofiwch gael cydsyniad gan riant neu
warcheidwad.

GWOBRAU I’R
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