Canllawiau i Ymgeiswyr
Meysydd Chwarae Cymunedol

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi manteision meysydd chwarae a
reolir gan y gymuned a gallwn ystyried ceisiadau am offer ac ar gyfer datblygu safleoedd.
Yn ogystal â bodloni gofynion cyffredinol y Gronfa, byddai angen i unrhyw gynnig ddangos:
•
•
•
•
•
•
•

bod canllawiau arfer gorau a gyhoeddir gan Adran Diogelwch Chwarae y Gymdeithas Frenhinol er atal
Damweiniau (RoSPA) wedi'u dilyn a'u hystyried yn llawn;
Cafwyd dyfyniadau gan gyflenwyr sydd wedi cofrestru gyda Chymdeithas y Diwydiannau Chwarae;
Bod asesiad risg wedi'i gynnal ar gyfer y gwaith;
Bod anghenion plant a phobl ifanc ag anableddau wedi cael eu hystyried a'u cymryd i ystyriaeth
Bydd archwiliad ac awdurdodi gan RoSPA yn cael eu cynnal ar ôl eu gosod. Gallwch gynnwys y cost hwn yn eich
cais.
Bod cynlluniau wedi'u sefydlu ar gyfer gwaith arolygu a chynnal a chadw rheolaidd– ynghyd â'r adnoddau sydd
eu hangen i'w gweithredu.
Cynhelir arolygiad annibynnol blynyddol a bod yr adnoddau ar gael i alluogi hyn.
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