
                      
Y Windows 8 “Power Up” Cystadleuaeth App Gemau 

Telerau ac Amodau 

 

1. CYMHWYSTER.  Mae’r hyrwyddiad hwn yn agored i unrhyw un sydd yn byw yn y Deyrnas Unedig 

ac sydd wedi cofrestru i gyhoeddi Apps ar ystorfa Windows 8 yn y DU. Mae’n rhaid bod yn 18 neu yn 

hŷn ar ddyddiad mae’r cais yn gael ei wneud. Nid yw gweithwyr BAFTA neu Microsoft neu eu 

cysylltiedig, is-gwmniau, asiantaethau hysbysebu neu hyrwyddo yn gymwys ac nid yw aelodau o 

deuluoedd gweithwyr hyn ( a ddiffinnir fel rhieni, plant, brodyr a chwiorydd, priod a phartneriaid 

bywyd.)  

 

2. YR YMGEISYDD. Mae’n bosib i’r ymgeisydd fod yn unigolyn neu yn dîm. Os oes tîm yn ceisio mae 

angen i gapten cael ei ethol. Mae uchafswm o 5 person yn cael bod ar bob tîm yn cynnwys y capten. 

Dyli’r unigolyn neu rhanfwyaf o’r tîm gael ei leoli yng Nghymru unai yn byw neu yn mynychu addysg 

bellach neu sefydliad addysg uwch yng Nghymru.  

 

3. CEISIADAU.  Dylai’r holl ymgeiswyr gofrestru eu bwriad i wneud cais ar gyfer y gystadleuaeth drwy 

gwblhau’r daflen gofrestru ar wefan BAFTA Cymru www.bafta.org/wales .Ar ol hyn mae mynediad i’r 

gystadleuaeth yn hollol ddibynnol ar hunain gyhoeddiad llwyddiannus o’ch app gemau Windows 8 i’r 

ystorfa Windows 8 erbyn 18:00 Didd Sul 12 Ionawr 2014. Ar gyhoeddi’n lwyddiannus a fyddwch mor 

dda ac ebostio Andrew@microsoft.com yn cadarnhau y canlynol: eich enw, enw eich stiwdio, eich 

manylion cyswllt, enw eich app gemau, a cyfeiriad ebost ar gyfer cadarnhau fod popeth wedi ei lwytho 

yn gywir. 

Does dim uchafswm o apps gemau rydych yn gallu gwneud cais amdanynt i’r Ystorfa Windows 8 

neu’r Ystorfa Windows Phone 8 ar gyfer y gystadleuaeth.   

 

Byddwch yn ymwybodol bod cost cofrestru blynyddol i’w dalu os ydych eisiau cofrestru fel cyhoeddwr 

ar gyfer Apps ar ystorfa Windows 8 a Windows Phone 8. Fe fydd angen i chi gofrestru i chi allu 

cyflwyno’r app yn llwyddiannus.  

 

I raddau defnydd lluniau, fideos, cerddoriaeth, dylunio, traethodau a.y.y.b mae angen i’r ceisiadwyr 

gwarantu mai’r cais yw eu gwaith wreiddiol, ac nid yw wedi cael ei gopio gan eraill ac nid yw’n torri ar 

breifatrwydd, hawliau eiddo ddeallusol, neu unrhyw hawliau eraill o unrhyw berson neu endid. 

Mi fydd ceisiadau yn gymwys ar gyfer y wobr os nid ydynt: Entries will be ineligible for the prize draw if 

they: 

 wedi ei gwblhau; 

 wedi torri hawliau unrhyw berson neu endid; neu  

 os ydynt yn cael ei dderbyn tu allan i’r cyfnod hyrwyddo sydd wedi ei nodi isod.  

 Mae mynediad yn golygu derbyn y telerau ac amodau yn llawn ac yn ddiamod. Nid yw BAFTA Cymru 

na Microsoft yn cadw’r hawl i anghhymhwyso unrhyw un sydd yn torri’r telerau ac amodau yma. 

mailto:Andrew@microsoft.com


4. AMSERU. Mae’r hyrwyddiad yn rhedeg o ddydd Mercher 26ain Mehefin 2013 hyd nes 11:59:59y.h 

GMT ar Dydd Sul 12 Ionawr 2014 (gynhwysol) (y “Cyfnod Hyrwyddo”)  

 

5. DEFYNDD O’CH CAIS.  Mae’n bosib bydd data personol rydych yn darparu pan rydych yn creu 

eich cais yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol ar gyfer gweithgareddau marchnata BAFTA Cymru a 

Microsoft os ydych yn nodi eich caniatâd ar y ffurflen cais (os yn berthnasol). Fel arall mi fydd eich 

data personol yn cael ei ddefnyddio gan asiantau yn gweithio ar ran BAFTA Cymru a Microsoft ar 

gyfer y hyrwyddiad yma 

 

6. DEWIS ENNILLWYR.  Mi fydd pob cais dilys yn cael ei adolygu gan banel o feirniadwyr BAFTA 

Cymru/Microsoft ac mi fydd rhestr fer o 10 gem yn cael ei rhoi ger bron panel beirniadu terfynol 

BAFTA Cymru, Microsoft a beirniadwyr annibynnol. Mae meini prawf y beirniadu wedi ei nodi isod 

ynghyd a’r canran o bwyntiau sydd yn berthnasol i bob elfen. Y nifer uchaf o bwyntiau sydd yn bosib 

ar gyfer pob gêm yw 100 pwynt allan o 100 pwynt.    

 

Mi fydd y penderfyniad beirniadol ddwythaf yn cael ei wneud erbyn Dydd Lun 27 Ionawr 2014. 

Mi fydd beirniadu yn cael ei seilio ar y meini prawf isod ac mi fydd yn cael ei farcio allan o 10 i bob 

categori:  

 Arloesi & Dichonoldeb – 33% 

 Dylunio Datrysiad, Pensaerniaeth & Ymaferoldeb – 33% 

 Cyfleustodau & Dylunio – 34% 

 

Mae uchafswm o un wobr ar gyfer pob cais gymwys yn cael ei ganiatau. Mi fydd ennillwyr yn cael eu 

hysbysu eu bod wedi ennill drwy alwad ffôn ac ebost erbyn Dydd Mercher 29 Ionawr 2014. Os nid 

yw’r ennillydd potensial wedi cadarnhau eu bod yn mynd i fod yn bresenol ar ol 48 awr ar ol yr 

ymdrechiad cyntaf, mi fydd ennillydd gwahanol yn cael ei ddewis ar yr un sail a danlinellir uchod (unai 

ar hap ar gyfer rafflau neu ar yr un meini prawf ar gyfer cystadleuthau.) Efallai bydd gofyn i’r ennillwyr 

ddangos prawf o’i cymhwyster cyn bod hawl iddynt dderbyn y wobr. Mi fydd yn bosib y bydd rhaid i’r 

ennillwyr cymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd a hysbysebu pellach.  

7. GWOBR(AU).  Mi fydd yna wobrau cyntaf ac ail ar gael fel y nodir isod. Mi fydd y rhai sydd yn 

cyrraedd y rownd derfynol ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i’r Seremoni Wobrwyo sydd yn cael ei 

gynnal ym Mhencadlys Dolby yn Llundain ym mis Chwefror 2014. Yn ychwanegol i’r Seremoni 

Wobrwyo ei hun mi fydd cyfle i ddarganfod y technolegau sain diweddaraf a gwrando ar siaradwyr 

gwâdd yn trafod y sialenisau sydd yng nghlwm a cyflwyno brodiad sain arbennig. Bydd y gwobrau fel 

y ganlyn:  

 

Gwobr 1af 

Bydd uchafswm o 5 pecyn gwobr yn cael ei gyflwyno.  

Mi fydd y pecyn gwobr yn cynnwys  

1 x Windows 8 Smartphone 

1 x Microsoft Kinect  

1 x Bwndel Gemau Xbox 

1 x Cyfrif Datblygu Nokia 

Ticedi i fynychu Gwobrau Gemau BAFTA yn Llundain – Mawrth 2014 



 

2il Wobr 

Bydd uchafswm o 5 pecyn gwobr yn cael ei gyflwyno. 

Mi fydd y pecyn gwobr yn cynnwys:  

1 x Cyfrif Datblygu Nokia 

1 x Microsoft Kinect 

 

Mae’r gwobrau fel y dywedir ac nid yw’n drosglwyddiadwy. Ni does posib ei drosglwyddo mewn arian. 

Mae Microsoft yn cadw’r hawl i newid y gwobrau gyda gwobrau sydd o’r un werth neu yn uwch. Mi 

fydd pob gwobr yn cael ei ddosbarthu gan Microsoft  neu unrhyw un o’i asiantaethau, yn ddim 

hwyrach na 28 diwrnod ar ol i’r ennillydd cael ei gyhoeddi. Oni nodir yn wahanol, mae’r holl wobrau yn 

amodol ar warrant a/neu delerau ac amodau eu gwneuthurwr. 

 

Mae’n bosib ystyried y gwobrau fel budd drethadwy i’r ennillwyr. Bydd yr ennillwyr yn uniongyrchol 

gyfrifol am gyfrif  a thalu i Gyllid a Thollau EM,  awdurdod treth perthnasol eraill, neu unrhyw 

rwymedigaeth treth sy’n codi ar eu gwobr. Cysylltwch a ukstat@micrsoft.com ar gyfer unrhyw 

ymholiad yn ymwneud ar sŵm trethadwy ar gyfer adrodd i Gyllid a Thollau EM, neu awdurdod treth 

perthnasol eraill.  

 

 

8. RHESTR ENNILLWYR.  Mae pob ennillydd yn caniatau i’w cyfenw ef/hi fod ar gael i’r cyhoedd ar 

gais. Mi fydd enwau’r ennillwyr ar gael am 28 diwrnod ar ol iddynt gael ei gyhoeddi drwy cais 

ysgrifenedig i clairehe@bafta.org    

 

9. ARALL. Nifydd unrhyw ohebiaeth ynglŷn â nail ai hyrwyddiad hwn neu o dan y Telerau ac Amodau 

hyn. Yn yr achos annhebygol o anghydfod, bydd penderfyniad BAFTA Cymru a Microsoft yn 

derfynnol. Mae BAFTA Cymru a Microsoft yn cadw’r hawl i newid, addasu, canslo neu i dynnu’r 

hyrwyddiad hwn ar unrhyw adeg ond dim ond cyn cyflwyno gwobrau heb rybudd sy’n cymryd rhan yn 

yr hyrwyddiad yma fyddai’n cytuno na fydd yr un BAFTA Cymru na Microsoft yn atebol o gwbl am 

unrhyw anadiadau, costau, difrod, siom neu golledion o unrhyw fath sy’n dellio yn gyfan gwbl neu’n 

rhannol, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o dderbyniad, camddefnyddio neu defnyddio gwobr, 

neu o gymryd rhan yn y broses hwn. Ni fydd unrhywbeth yn y cymal hwn gyfyngu ar BAFTA Cymru 

neu atebolrwydd Mircosoft mewn perthynas â marwolaeth neu anaf personol sy’n codi allan o’i 

esgelustod ei hun neu atebolrwydd sy’n codi o BAFTA Cymru neu dwyll Microsoft 

 

Nid yw BAFTA Cymru nag ychwaith Microsoft yn gallu sicrhau perffomiad drydedd parti ac ni fyddent 

yn atebol  am unrhyw weithred neu ddiffyg gan y drydedd parti. 

10. YSBRYD Y GYSTADLEUAETH Os bydd ymgeisydd yn ceisio i gyfaddawdu cyfanrwydd neu 

gweithrediad cyfreithlon hyrwyddo hyn drwy hacio neu drwy dwyllo neu gyflawni twyll mewn 

UNRHYW ffordd, efallai y byddwn yn gofyn am iawndal gan y cystadleuydd i’r raddau eithaf a 

ganiateir gan y gyfraith, Ymhellach, byddwn yn gwahardd cofnod yr ymgeisydd i’r hyrwyddiad hwn ac 

efallai y bydd gwahardd yr ymgeisydd rhag cymryd rhan mewn unrhyw un o’n hyrwyddiadau yn y 

dyfodol.  
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