Clwb Golff Pwllheli
SEFYDLWYD 1900

CAIS AM AELODAETH 2018
Rhaid i ymgeisw yr gael eu cynnig a’u heilio gan AELOD, Y GŴR PROFFESIYNOL, neu AELOD O STAFF Clw b Golff Pw llheli sydd yn eu hadnabod
yn bersonol.
Rhaid i’r ffurflen gais gael ei danfon i’r Rheolw r Cyffredinol mew n da bryd i’w harddangos ar hysbysfwrdd y Clw b am o leiaf 2 ddiw rnod cyn y bydd
Pw yllgor y Capten yn ei ystyried.
Ar ei ethol / hethol bydd y Rheolw r yn hysbysu'r ymgeisydd llw yddiannus. Bydd ef/hi yn derbyn copi o Reolau a Rheoliadau'r Clw b a hefyd Rheolau
ynglŷn â Chw arae a Chystadlu, a dylid bod yn llw yr w ybyddus â’r rhain.
Rhaid i bob ym geisydd am Aelodaeth gyflwyno'r tanysgrifiad priodol cyn i’w cais gael ei drafod. Ad -dalir os nad yw’n llwyddiannus - gwelir
troednodyn am y swm priodol. (Symiau yn ddarostyngol i delerau ar amser y cais).
Mae cyfleusterau ar gael ar ffurf gwersi gan y Gŵ r Proffesiynol i alluogi aelodau new ydd i ddysgu hanfodion y gêm.
Gyda’r cynnydd parhaol yn nifer yr Aelodau sy’n chw arae golff mae’n hanfodol, yn ogystal â’r telerau uchod, f od aelod new ydd yn cael cyfarwyddyd
ymarferol ar Reolau a Chw rteisi, a’u bod yn dysgu eu cadw er mwyn mw ynhau eu golff heb darfu ar bleser eraill. Mae angen i’r cynigydd lenwi ac
arw yddo'r datganiad sy’n atodol i’r ffurflen gais yma.
ATEBWCH BOB CWESTIWN PERTHNASOL A SICRHAU BOD ENWAU A CHYFEIRIADAU YN EGLUR OS GWELWCH YN DDA
ENW LLAWN: _________________________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad: ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Côd Post: _______________________________ Rhif Ffôn a’r Côd STD

________________________________________________________

Cyfeiriad E-bost : _______________________________________________________________________________________________________
Galw edigaeth: _______________________________________

Dyddiad geni : _____________________________________

MANYLION CLWB GOLFF PRESENNOL: ____________________________________________________ Handicap: ______________________
(Os yn berthnasol)
UNRHYW GLWB BLAENOROL: ______________________________________ Handicap: _________ Dyddiad ymddisw yddo: ______________
CYNIGYDD Enw a Chyfeiriad (w edi ei brintio) _________________________________________________________________ ______________
EILYDD Enw a Chyfeiriad (w edi ei brintio) ___________________________________________________________________________________
Hŷd adnabyddiaeth yr ymgeisydd i’r cynigydd ______ blw yddyn
MATH O AELODAETH (cylchw ch yr un priodol) : LLAWN / 18 - 24 / 25 - 30 / IAU / DROS 70 / DWYOCHROG
DATGANIAD Y CYNIGYDD: Yr w yf yn fodlon bod _____________________________________ yn golffiw r profiadol ac yn llwyr wybyddus â Rheolau
a Chw rteisi'r gêm
Neu Gan nad yw _________________________________ yn golffiw r profiadol, rwyf yn ymgymryd i’w hyfforddi ar y cwrs yn Rheolau a Chw rteisi'r
gêm cyn iddo/iddi gychwyn chwarae yn arferol.
Dyddiad: ___________________

Llofnod y Cynigydd: _______________________________________________________________________

Dyddiad: ___________________

Llofnod yr Eilydd: _________________________________________________________________________

DATGANIAD YR YMGEISYDD:
Yr w yf yn ym geisio am aelodaeth o Glw b Golff Pw llheli ac os caf fy ethol rwy’n ym rwymo i gadw at Reolau a Rheoliadau'r Clwb.
Dyddiad: ___________________

Dosbarth
Dynion
Merched

Llaw n
£ 482.20
£ 482.20

Llofnod yr Ymgeisydd: _____________________________________________________________________

5 Diw rnod 70+)
18 - 24
25 - 29
Iau
£ 402.20
£ 180.20
£ 332.20
£34.50
£ 402.20
£ 180.20
£ 332.20
£34.50
Mae Ffioedd y WGU a’r WLGU yn gynw ysedig yn y sym iau uchod.

Dw yochrog
£ 170.00
£ 170.00

Cym deithasol
£15.00
£15.00

