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Ydych chi’n angerddol
am ffilm?

Beth gewch chi:

Hoffech gael eich barn
a syniadau eu clywed
gan eraill?

•

Cyfle i ffurfio rhaglen weithgareddau Into
Film a mynychu digwyddiadau Into Film

•

Cyfle i fod yn rhan o Banel Ymgynghorol
Ieuenctid lle cewch gwrdd â phobl a
gwneud ffrindiau newydd

Fyddech chi rhwng 10
ac 18 oed fis Medi 2018?

•

Meithrin sgiliau gwaith tîm, cynllunio,
cyflwyno a siarad cyhoeddus

•

Datblygu’ch sgiliau creu ac adolygu ffilm.

Fel aelod bydd disgwyl ichi:
Os felly, mae Into Film eich angen chi fod ar
Banel Ymgynghorol Ieuenctid.
Fel aelod o’r panel (YAC) cewch gyfle
i’n cynghori ni ar nifer o bynciau megis
cynnwys sianeli YouTube a gwefan Into
Film, ein adnoddau diweddaraf a’r Wyl Into
Film. Rydym ni angen i chi ddweud beth
sy’n gweithio’s dda a sut y gallwn ni wneud
pethau’n well.
Sut i wneud cais:
I wneud cais i fod yn aelod o Banel
Ymgynghorol Ieuenctid Into Film Cymru,
gyrrwch eich atebion inni i’r cwestiynau
dros y dudalen, naill ai drwy’r post neu
drwy sganio ac anfon mewn e-bost.
Cewch gyflwyno eich cais yn ysgrifenedig
neu ar ffurf fideo (gwybodaeth ar y
dudalen nesaf).
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•

Fod yn Llysgennad Ieuenctid i Into Film

•

Hysbysu eich clwb/ysgol/clwb ieuenctid
am Into Film

•

Casglu adborth am raglen Into Film
gan gyfoedion/aelodau’r clwb ffilm

•

Cadw golwg ar wefan Into Film a rhoi
adborth ar gynnwys yn cynnwys fideos
a chystadlaethau

•

Ysgrifennu adolygiadau ffilmiau a’u
postio ar-lein

•

Bod yn barod i fynychu digwyddiadau
Into Film

•

Mynychu cyfarfodydd cyson (3 y flwyddyn,
yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad). Bydd
angen ichi deithio i’r cyfarfodydd hyn ond
bydd Into Film yn talu am y costau.

•

Bod yn rhan o’r cyngor am flwyddyn
academaidd cyfan, o Fedi 2018 hyd at
Mehefin 2019
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Atebwch y cwestiynau canlynol (3 dudalen)
1.

Beth ydych yn gobeithio ei elwa o fod yn aelod o’r Panel Ymgynghorol Ieuenctid?

2.

Pa sgiliau neu brofiad sydd gennych y gallech eu cynnig i’r rôl hon?

3.

Pam ydych chi’n meddwl fod hi’n bwysig i sefydliad fel Into Film gael
Panel Ymgynhori Ieuenctid
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4.

Pwy ydych chi’n edmygu/parchu fwyaf yn y byd ffilm a pham?

5.

Pa bynciau sy’n gysylltiedig â ffilm hoffech chi eu trafod yn rhan o
Banel Ymgynghoriad Ieuenctid Into Film a pham?

6.

Pa bynciau sydd o ddiddordeb ichi yn yr ysgol/coleg a pham?

Cais Ysgrifenedig
Gyrrwch eich cais drwy e-bost:

yac.cymru@intofilm.org

neu bostiwch y cais at:

Into Film, Parc Ty Glas
Llanisien, Caerdydd. CF14 5DU

Cais drwy ffurf fideo
I yrru cais wedi ei ffilmio, ewch i www.wetransfer.com (nid oes angen ichi danysgrifio). Cliciwch ar fotwm ‘Add
files’ ar yr ochr chwith a dewiswch y clip rydych eisiau ei yrru, wedyn cliciwch ‘open’. Yn y blwch oddi tano o’r
enw ‘Friend’s email’, rhowch yac.cymru@intofilm.org a rhowch eich cyfeiriad e-bost eich hun yn y blwch oddi
tano. Yn y blwch olaf gallwch ysgrifennu neges fer i gyd-fynd â’ch cais fideo. Wedyn cliciwch ‘transfer’ i yrru’r clip.
Gall hyn gymryd ychydig eiliadau. Wedi i’r clip a’r neges gael eu gyrru, cewch e-bost o gadarnhad. Os oes angen
unrhyw gymorth o gwbl arnoch, anfonwch e-bost at yac.cymru@intofilm.org neu ffoniwch 0330 313 7809. Mi
fydd angen i chi gwblhau’r ffurflen ar dudalen 2 a’i bostio neu’i anfon gyda’r cais fideo.

intofilm.org

3

Cwblhewch yr isod
CWBLHEWCH Y FFURFLEN HON MEWN PRIFLYTHRENNAU
Enw Llawn:

Enw Rhiant/Gwarcheidwad:

Dyddiad Geni:

Rhif Ffôn Symudol Rhiant/Gwarcheidwad:

Enw’r Ysgol:

E-bost Rhiant/Gwarcheidwad:

Cod Post yr Ysgol:

Ydych chi erioed wedi mynychu clwb ffilm Into Film?
Yes, ydw, rwyf yn mynychu clwb ffilm Into Film ar hyn o bryd
Roeddwn arfer myn i glwb ffilm into Film
Nac ydw, nid wyf erioed wedi mynychu clwb ffilm

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal
Mae Into Film yn ymrwymedig i roi cyfleoedd cyfartali i’w haelodau. Mae hyn yn golygu ein bod eisiau i
bawb deimlo y gallant wneud cais i fod yn rhan o’r Panel Ymgynghorol Ieuenctid, beth bynnag eu cefndir.
Ticiwch y blychau isod sy’n berthnasol i chi, gan y bydd yn ein helpu i sicrhau ein bod yn deg â phawb.

Adran 1 (dewisol)

Adran 4 (dewisol)

A ydych yn:

A - Gwyn

Benyw

Gwryw

Arall:
Ddim am ddweud

E - Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig

Gwyn a Du Caribïaidd

Indiaidd

Gwyddelig

Du a Gwyn Affricanaidd

Pacistanaidd

Dwyrain Ewrop

Gwyn ac Asiaidd

Bangladeshaidd

Gorllewin Ewrop

Adran 2 (dewisol)
A oes gennych anabledd o dan Ddeddf
Gwahaniaethu ar Sail Anabledd?
Oes		

C - Cymysg

Prydeinig

Nac oes

B - Du neu’n Ddu Prydeinig
Caribïaidd
Affricanaidd

D - Grwpiau Ethnig Eraill
Tsieineaidd

Unrhyw gefndir arall
Nodwch:

Dwyrain Canol
Lladin Americanaidd
Cwrdaidd

Adran 3 (dewisol)
A ydych yn derbyn Prydau Ysgol
am Ddim?
Ydw		

Nac ydw

Rwyf wedi darllen a deall yr ymrwymiad i fod yn rhan o’r
Cyngor Ymgynghorol Ieuenctid. Llofnod myfyriwr:

Rwyf wedi darllen a deall yr ymrwymiad i fod yn rhan o’r Cyngor
Ymgynghorol Ieuenctid. Llofnod Rhiant neu Warcheidwad:

Mae gan Into Film ddiddordeb cyfreithlon i gasglu gwybodaeth bersonolfel
rhan o’r ffurflen gais hon er mwyn cysylltu ag ymgeiswyr. Ni fyddwn yn
defnyddio’r wybodaeth a roddir ar gyfer unrhyw bwrpas arall.
Drwy lenwi’r ffurflen gais hon, rydych chi a’ch rhieni yw yn cytuno i gael
eich cysylltu gan Into Film ynglŷn â’r cynllun Panel Ymgynghorol Ieuenctid
yn ystod y broses ymgeisio.
Bydd manylion yr ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu dinistrio ar ddiwedd
Gorffennaf 2018, ar ôl i rieni ac athrawon gael gwybod am ein penderfyniad.
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