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Amodau a thelerau tocynnau a'r digwyddiad 
 
----------------- 
 
Rhoddir tocynnau'n amodol ar amodau a thelerau ORCHARD LIVE (yr hyrwyddwr), y 
digwyddiad a'r lleoliad. Darllenwch yr amodau a thelerau cyn prynu tocynnau. Mae amodau 
a thelerau llawn a rhagor o fanylion ynghylch y digwyddiad ar gael ar wefan y digwyddiad. 
Mae amodau a thelerau'r lleoliad ar gael ar gais.  
 
NID OES MODD CYFNEWID NEU AILWERTHU TOCYNNAU 
SYLWER, NI CHANIATEIR DOD Â BWYD NEU DDIOD O UNRHYW FATH I MEWN I'R 
PARC O'R TU ALLAN.  
 

• Cyngerdd awyr agored yw hon. Byddwch yn barod am dywydd garw. Bydd y 
gyngerdd yn digwydd boed law neu hindda 

• Ni chaniateir celfi picnic yn arena'r digwyddiad 

• Uchafswm o 8 tocyn fesul pryniant/archeb.  

• Ni chaniateir unrhyw anifeiliaid ar y safle oni bai am gŵn cymorth. Dywedwch os oes 
angen mynediad â chi cymorth arnoch wrth i chi brynu’ch tocyn.  

• Mae'r digwyddiad hwn i bobl 16+ oed yn unig, mae'n rhaid i unrhyw un dan 16 oed 
fod yng nghwmni oedolyn â thocyn dros 18 oed.  

 
Canllawiau COVID-19: 
Mae mynediad i'r digwyddiad yn amodol ar unrhyw amodau, telerau neu reolau'r 
hyrwyddwr a/neu weithredwr y lleoliad ar bob adeg. Rhaid i chi hefyd gadw at delerau 
mynediad a phrotocolau penodol gweithredwr y lleoliad ynghylch COVID-19 - gallai hynny 
fod yn rhwymedigaeth i ddarparu prawf llif unffordd negatif neu ddarparu tystysgrifau 
brechu, ond nid yw’n gyfyngedig i hyn. Os nad ydych chi'n cydymffurfio â thelerau, amodau 
neu reolau'r hyrwyddwr neu'r lleoliad, yna gall yr hyrwyddwr neu weithredwr y lleoliad 
wrthod mynediad neu ofyn i chi neu ddeiliaid tocynnau eraill adael y lleoliad ac ni fydd 
gennych hawl i ad-daliad.  
 
1) Rhoddir y tocyn hwn yn amodol ar reolau a rheoliadau'r lleoliad y mae'r tocyn yn 

berthnasol iddo, ac mae'r rhain ar gael o’r lleoliad ar gais.  
2) Mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i wrthod mynediad i ddeiliad y tocyn os, ym marn 

resymol yr hyrwyddwr, bydd deiliad y tocyn yn berygl i ddiogelwch y gynulleidfa a/neu'r 
deiliad a/neu'n effeithio ar fwynhad y gynulleidfa a/neu gynnal y gyngerdd, er enghraifft 
os yw'n ymddangos bod y deiliad dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau a/neu'n 
ymddwyn yn ymosodol a/neu'n amhriodol.  

3) Nid yw'r hyrwyddwr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, niwed neu ddifrod i'r deiliad 
neu eiddo'r deiliad. 

4) Ni chaniateir unrhyw gamerâu, recordwyr fideo neu unrhyw fath o gyfarpar recordio 
clyweled proffesiynol yn arena'r digwyddiad.  

5) Bydd hawl gan bob person fynd ag un potel ddŵr y gellir ei hail-lenwi ar y safle, bydd 
mannau llenwi dŵr yfed ffres ar draws y safle. Ni chaniateir dod ag unrhyw boteli, 



caniau, cynwysyddion eraill, alcohol neu fwyd i'r safle (ac eithrio bwyd ar gyfer gofynion 
meddygol). Bydd amrywiaeth o fwyd a diod ar gael o fewn arena'r digwyddiad.  

6) Bydd angen cerdyn adnabod er mwyn prynu alcohol ar gyfer y rheini sy'n ymddangos 
eu bod dan 25 oed.  

7) Ni chaniateir tân gwyllt, pinnau laser, cynhwysyddion mwg, baneri, polion, ymbaréls, 
cyfarpar picnic neu eitemau tebyg eraill yn y lleoliad a gellir gwrthod mynediad i unrhyw 
berson sy'n meddu ar eitemau o'r fath.  

8) Gellir troi’r deiliad allan o'r lleoliad os nad yw’n cydymffurfio â chyfarwyddiadau rhesymol 
stiward neu berson arall sy'n gweithredu ar ran yr hyrwyddwr.  

9) Mae gan yr hyrwyddwr hawl i chwilio'r deiliad ac eiddo'r deiliad a gwrthod mynediad i 
unrhyw un neu droi unrhyw un allan o'r lleoliad os yw’n gwrthod cael ei chwilio gan 
heddwas neu stiward.  

10) Os caiff y gyngerdd ei chanslo, gall y deiliad, fel unig ateb y deiliad, ofyn bod yr 
hyrwyddwr naill ai’n:  
a) Ad-dalu wynebwerth y tocyn 
b) Yn ddibynnol ar argaeledd, gynnig tocyn newydd i'r deiliad ar gyfer sioe arall a 
hyrwyddir gan yr hyrwyddwr sy'n cynnwys act y perfformiad a ganslwyd.  

11) Ni chaiff tocynnau dyblyg eu dosbarthu ar gyfer tocynnau sydd wedi cael eu colli neu eu 
difrodi.  

12) Mae gennym yr hawl i gyflwyno cynigion neu newid prisiau heb rybudd. Gall unrhyw 
ostyngiadau neu gynigion arbennig fod yn gyfyngedig i neu'n ddibynnol ar argaeledd. 
Felly, y pris ar gyfer tocynnau i'r perfformiad fydd y pris a nodir ar ein gwefan neu a 
roddir i chi (os ydych chi'n prynu dros y ffôn neu'n bersonol) ar yr adeg rydych yn 
gwneud eich archeb.  

13) Bydd ffi weinyddol/ffi archebu wrth brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad; gall hyn 
amrywio gyda phob Swyddfa Docynnau unigol.  

14) Mae'r deiliad yn cytuno i gael ei recordio/ffilmio ac i'r recordiad/ffilm gael ei ddefnyddio 
mewn unrhyw gyfryngau ar draws y byd.  

15) Ni chaniateir ailwerthu tocynnau, defnyddio tocynnau ar gyfer cystadlaethau, 
hyrwyddiadau neu becynnau lletygarwch heb ganiatâd ysgrifenedig yr hyrwyddwr.  Bydd 
unrhyw docynnau sy’n cael eu hailwerthu neu eu trosglwyddo yn y fath fodd yn 
ddirymadwy a gellir gwrthod mynediad i'r deiliad neu ei droi allan o arena'r digwyddiad.  

16) Mae'r amserau a ddangosir ar y tocyn hwn yn rhai bras yn unig ac mae'r hyrwyddwr yn 
cynghori'r deiliad i gyrraedd ymhell cyn yr amserau a ddangosir er mwyn osgoi cael ei 
siomi o ganlyniad i unrhyw newid i'r amserau.  

17) Mae'r teitl i'r tocyn hwn yn aros gyda'r hyrwyddwr nes iddo dderbyn y taliad yn llawn.  
18) Os bydd y deiliad yn torri unrhyw un o'r amodau hyn, mae gan yr hyrwyddwr yr hawl i 

ganslo'r tocyn hwn a chadw unrhyw arian a dalwyd amdano.  
19) Gall y rhestr berfformio a hysbysebwyd gael ei newid dan amgylchiadau y tu hwnt i'n 

rheolaeth. Ni roddir ad-daliadau os bydd newid i'r rhestr berfformio. 

 
RHYBUDD: Gall gwrando ar gerddoriaeth uchel effeithio ar eich clyw. Efallai caiff goleuadau 
strôb eu defnyddio 
 


