
 

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU CEREDIGION 2020  

 
Manyleb ar gyfer Gofynion Piano, Allweddell a’r Organ 

 
Y Cefndir 

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn un o wyliau diwylliannol gorau y byd. Mae’n dod 

â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i fwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, 

llenyddiaeth, dawns, theatr, celfyddydau gweledol a llawer iawn mwy.  Ei nod elusennol yw 

hyrwyddo’r diwylliant a’r iaith Gymraeg. 

 

Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn – fel arfer yn newid 

bob yn ail rhwng de a gogledd Cymru. Bydd Eisteddfod 2020 yn cael ei chynnal gan 

Geredigion yn Nhregaron. 

 

Mae safle’r prif ddigwyddiad yn ymestyn dros tua 35 o aceri, ac mae hynny’n cynnwys prif 

adeiladau’r Eisteddfod ynghyd ag ardaloedd arlwyo, bariau, arddangosfeydd mawr eraill 

a thua 250 o unedau masnachu bach. Mae’r Eisteddfod gyfan, gan gynnwys y meysydd 

carafanau a gwersylla, MaesB, y meysydd parcio a’r prif safle yn ymestyn dros tua 185 o 

aceri.  

 

Lleoliad 2020:  Tregaron, Ceredigion 

Dyddiad:  Gorffennaf 31 - 8 Awst 2020 

 

Crynodeb o’r gofynion:  

 

Adran A (llogi offerynnau a thiwnio dyddiol)  

  Lleoliad Offeryn Nodiadau’r Lleoliad 

1 Y Pafiliwn Bydd rhaid i’r Piano - Cyngerdd 9’3” ar 

gyfer wythnos yr Eisteddfod gyrraedd 

erbyn y nos Iau cyn wythnos y sioe, a 

dylid cwblhau tiwnio’r piano cyn 

8:30am bore’r dydd Iau.  

 

Bydd angen piano unionsyth ar gyfer 

ymarfer yn ystod yr wythnos cyn i’r 

piano cyngerdd gyrraedd y safle. 

Bydd rhaid iddo gyrraedd cyn nos 

Lun/bore Mawrth a dylid cwblhau 

tiwnio’r piano cyn 8:30 ddydd Mawrth  

Lleoliad â 1,800 o 

seddi 

2 Pagoda Piano - Cyngerdd 6’  200 o seddi 

3 Y Stiwdio Piano - unionsyth  Cynulleidfa o 150 



 

4 Encore Piano cyngerdd bach neu allweddell 

ag allweddi trwm 

Cynulleidfa o 120 

 

Adran B (llogi offerynnau a thiwnio’n ddyddiol os yw’n berthnasol)  

5 Y Babell Lên Allweddell ag allweddi trwm 350 o seddi 

6 Ardal y dysgwyr Allweddell ag allweddi trwm 150 o seddi 

7 Dawns Piano – unionsyth neu Allweddell ag 

allweddi trwm 

500 o seddi 

8 Cymdeithasau1 Piano – unionsyth neu Allweddell ag 

allweddi trwm 

120 o seddi 

9 Cymdeithasau2 Piano – unionsyth neu Allweddell ag 

allweddi trwm 

120 o seddi 

10 Tŷ Gwerin Allweddell ag allweddi trwm 300 o seddi 

11 Llwyfan y Maes Allweddell ag allweddi trwm Prif Lwyfan y Maes 

12 Caffi Maes B Allweddell ag allweddi trwm ar gais  Seddi cyfforddus: 

c.150 

13 Maes B Allweddell ag allweddi trwm Sefyll - lleoliad 

gigiau: c.15,000 

14 Llefydd 

ychwanegol 

3 piano ar gyfer ymarfer mewn 

adeiladau gwahanol ar y safle  

 

Piano unionsyth yn yr eglwys leol i’w 

ddefnyddio ar y dydd Mawrth a’r 

dydd Mercher yn unig  

 

Piano – unionsyth neu Allweddell ag 

allweddi trwm mewn lleoliad ymarfer 

oddi ar y safle yn lleol  

 

 

Adran C (llogi organ)  

  Lleoliad Offeryn Nodiadau’r 

Lleoliad ac ati. 

15 Y Pafiliwn Bydd angen Organ – ‘three manual 

drawstop’ o’r dydd Mercher cyn 

wythnos y sioe hefyd 

Lleoliad â 1,800 o 

seddi 

 



 

Y fformat prisio: Mae’n bosib i chi dendro pris ar gyfer adran unigol neu’r holl 

adrannau. Rhowch ddadansoddiad o’r costau, gan gynnwys llogi 

piano a thiwnio dyddiol, a/neu logi allweddell (nid oes angen tiwnio)  

 

Stolion: Wrth ddarparu piano/allweddell dylid hefyd cynnwys stôl biano fel rhan 

o’r cytundeb   

 

Lleoliadau   2020 Tregaron, Ceredigion 

   2021 Boduan, Gwynedd 

2022 Rhondda Cynon Taf ͏– gofynion i’w cadarnhau 

Dyddiadau: Dylid cytuno ar amserlen danfon a throsglwyddo ymlaen llaw 

 

Dogfennau Iechyd a Diogelwch  Bydd rhaid i chi gyflwyno:  

    -Yswiriant atebolrwydd y cyhoedd a’r cyflogwr 

    - Polisi Iechyd a Diogelwch y Cwmni    

    -Asesiad Risg a Datganiad Dull sy’n Benodol i’r Safle  

 

Rheoliadau Pellach: Dilyn rheolau safle’r Eisteddfod 

  

Criwio: Bydd eich dyfynbris yn cynnwys yr holl ddanfoniadau a chasgliadau 

 
 Mae’n rhaid i bob piano gael eu tiwnio’n ddyddiol fel bo’n briodol  

  
 Dylai costau’r criwiau gynnwys costau llety a chynhaliaeth 

 

Is-gontractio:  Os ydych yn bwriadu is-gontractio unrhyw ran o’r gwaith, nodwch hyn 

yn eich dyfynbris. Mae gan yr Eisteddfod hawl i wrthod is-gontractwyr 

 

Cyn y digwyddiad: Mynd i gyfarfod ar y safle ymlaen llaw ar gyfer digwyddiad y flwyddyn 

nesaf ac ambell i gyfarfod cyffredinol ar y safle ar gyfer y digwyddiad 

eleni  

 

Pris:   Dylech gynnwys yr holl gostau trafnidiaeth 

   Ni ddylech gynnwys TAW 

Mae’r tendr hwn ar gyfer yr ŵyl 2020, gyda’r opsiwn i'w ymestyn am 

ddwy flynedd arall 

   Nodwch am faint fydd y pris(iau) yn ddilys 

 

Nawdd: Os hoffech ddangos eich logo ar y piano/allweddellau at ddibenion 

hyrwyddo, gyda’r Piano Cyngerdd yn cael ei arddangos yn y Pafiliwn 

at ddibenion darlledu, bydd cost nawdd yn cael ei negodi ar wahân.  

 

Stondin ar y safle: Os hoffech logi stondin i werthu ar y safle, yna byddwn yn delio â hyn 

ar wahân.  

 



 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ceisiadau am wybodaeth neu dyfynbrisiau, 

cysylltwch ag: elen@eisteddfod.org.uk / 07841910686 

 

Dylech ddychwelyd dyfynbrisiau erbyn hanner dydd, dydd Gwener 21 Chwefror 2020 drwy 

e-bost â’r teitl TENDR GOFYNION PIANO, ALLWEDDELL AC ORGAN gan nodi’n glir os hoffech 

dendro pris ar gyfer unrhyw ran neu’r holl rannau, at elen@eisteddfod.org.uk. 

 

Nid yw Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn rhwym i dderbyn y dyfynbris isaf nac unrhyw 

ddyfynbris.  
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