/
Amodau a thelerau


Rhaid i’r ddau fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn.



Rhaid i’r ddau ganiatáu i’w henwau gael eu rhoi yn y gystadleuaeth i briodi ar ddydd Llun Sioe Frenhinol
Cymru.



Os cânt eu rhoi ar y rhestr fer o’r tri chwpl terfynol, rhaid i’r cwpl fod ar gael i ddod i gyfweliad ar Faes
Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ar ddydd Mercher 27 Mawrth 2019.



Rhaid i’r ddau fod ar gael i gyfarfod â’u cofrestrydd lleol, yn ôl rhaid, i drefnu manylion cyfreithiol y
seremoni (dyddiadau ac amseroedd i’w cadarnhau gan swyddfa eu cofrestrydd lleol).



Rhaid i’r ddau fod ar gael i briodi ar ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019, am 5 o’r gloch y prynhawn ar Faes
Sioe Frenhinol Cymru.



Bydd seremoni’r briodas yn cael ei chynnal o fewn y bandstand ar faes y sioe, os bydd y tywydd yn
caniatáu. Er bod hynny’n annhebygol, os digwydd i’r tywydd fod yn arw, bydd y seremoni’n cael ei
chynnal yn y Pafiliwn Rhyngwladol.



Bydd y wledd briodas yn cael ei chynnal ar faes y sioe. Sylwch os gwelwch yn dda y gall derbyniadau/
ciniawau eraill fod yn digwydd o fewn y lleoliad ar yr un pryd.



Mae’r pecyn priodas a gynigir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’i noddwyr yn cynnwys:















Lleoliad seremoni’r briodas a chostau’r cofrestrydd
Dau le, ar wahân a phreifat i’r ddau wneud eu hunain yn barod (o 3.30pm)
Gwneud gwallt a choluro i ddau.
Un tusw, un pwysi blodau, blodau twll botwm ac addurniadau bwrdd/bord sy’n cydweddu ar gyfer y
derbyniad
Dillad priodas i’r cwpl a’u cynorthwywyr. (ee: gwisg briodas, gwisg y forwyn briodas, siwt i’r priodfab
a’r gwas priodas). Bydd gwerth y dillad yn cael ei benderfynu gan y noddwyr – nid yw cyfwisgoedd
wedi’u cynnwys).
Siampên rhad ac am ddim a mynediad neilltuedig i focs y llywydd yn yr eisteddle i’r pâr priod ar ôl y
seremoni.
Lleoliad derbyniad
Gwledd briodas tri chwrs, yn cynnwys gwin ar gyfer y byrddau/bordydd, i 32 o bobl i gyd.
Teisen briodas
Ffotograffydd priodas i dynnu lluniau o’ch diwrnod arbennig.
Argraffu’r gwahoddiadau / trefn y gwasanaeth / enwau lleoedd ar y byrddau/bordydd / enwau
byrddau/bordydd a chynlluniau seddau.
Cludiant o faes y sioe yn ôl i feysydd parcio a theithio’r sioe ar ôl 9.30pm.
Arhosiad un noson mewn gwesty yn Aberystwyth (nid yw cludiant yn ôl a blaen i’r gwesty wedi’i
gynnwys).
Hetiau ar gyfer mamau’r cwpl lwcus.



Bydd pob newid, neu ychwanegiad at y rhestr uchod ar draul y cwpl.



Nid yw llety lleol ar gyfer y parti a’r gwesteion, petai ei angen, wedi’i gynnwys yn y pecyn a bydd rhaid ei
drefnu’n annibynnol.



Mae Priodas Sioe Frenhinol Cymru yn denu llawer o ddiddordeb gan y wasg. Bydd y cwpl yn fodlon
cymryd rhan mewn cyfweliadau gyda’r cyfryngau ac i elfennau o’u diwrnod priodas gael eu ffotograffio
a’u/neu’u ffilmio gan y cyfryngau at ddibenion cyhoeddusrwydd.



Er bod hynny’n annhebygol, os digwydd i’r briodas gael ei chanslo gan y cwpl, bydd angen i’r holl
gostau sydd wedi crynhoi gael eu had-dalu i’r gymdeithas a’u noddwyr.

