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EISIAU RHANNU’R WEFR?
Siaradwch â’r Dderbynfa neu gallwch ein ffonio - mae ein rhifau ffôn ar ein gwefan www.haloleisure.org.uk

Mae’r prisiau yn ddilys o 1 Ebrill 2016. Gall prisiau a gweithgareddau gael eu diwygio heb rybudd. Mae mynediad i’n holl weithgareddau yn amodol ar ein 
polisi mynediad. Mae polisi prisio a mynediad i ofalwyr ar gael ar gais. Mae consesiynau ar gael i blant iau (17 oed neu iau), myfyrwyr amser llawn, pobl ag 
anableddau, y rhai ar rai budd-daliadau prawf modd a phobl hŷn 60 oed a throsodd. Mae prisiau consesiynol ar chwaraeon tîm dim ond yn berthnasol pan 
fydd pob aelod o’r tîm yn cymhwyso am y gyfradd gonsesiynol.
* Mae’r Cynllun Mynediad i Hamdden yn cynnig rhagor o ostyngiadau i bobl ar rai budd-
daliadau prawf modd, gofynnwch yn y dderbynfa am fanylion. Mae chwaraeon raced yn 
cael eu prisio fesul person. Os byddwch yn cadw cwrt ar gyfer chwaraeon raced byddwch 
yn gyfrifol am ddarparu naill ai’r taliad llawn neu fanylion Aelodaeth dilys ar gyfer y ddau 
chwaraewr cyntaf. Mae parau yn chwarae am ddim. Mae cyfnodau cadw lle yn amrywio ar 
gyfer pob gweithgaredd.
Mae gweithgareddau sba ar gyfer y rhai 16 oed a hŷn, gall plant 12 oed a hŷn ddefnyddio’r 
cyfl eusterau sba yn ystod sesiynau i’r teulu pan fyddant yng nghwmni oedolyn.
** Fel rhan o Fenter Nofi o am Ddim Llywodraeth Cymru, gofynnwch yn y Dderbynfa am 
fanylion.

Rhestr Prisiau Gweithgareddau
AELODAETH SAFONOL CONSESIYNAU IAU

MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Aelodaeth Ymrwymedig Gyfl awn, yn fi sol drwy Ddebyd 
Uniongyrchol (isafswm o 12 taliad misol)

£35.50

Aelodaeth Ymrwymedig Gyfl awn, yn fi sol drwy Ddebyd 
Uniongyrchol

 £40 £23.25 £16 £10

Aelodaeth Flynyddol Gyfl awn (taliad ymlaen llaw) £355 £232.50 £160

Ffi  Cofrestru Aelodaeth Gyfl awn £20 £10 £10

Aelodaeth Nofi o, yn fi sol drwy Ddebyd Uniongyrchol C £24.25 £15.70 £13.50

Aelodaeth Nofi o Flynyddol (taliad ymlaen llaw) £240 £157 £135

Aelodaeth Ystafell Ffyrfhau, yn fi sol drwy Ddebyd 
Uniongyrchol  C £25

Gwersi Chwaraeon a Nofi o, yn fi sol Drwy Ddebyd 
Uniongyrchol

£13.50 £18 £13.50

Cerdyn Newydd yn Lle un a gollwyd £2.15 £2.15 £2.15 £2.15

Busnesau a Grwpiau: Siaradwch ag aelod o staff yn eich canolfan Halo agosaf i gael manylion am ostyngiadau sydd ar gael 
drwy eich cyfl ogwr neu grŵp

YN Y PWLL SAFONOL CONSESIYNAU IAU
MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Nofi o C  N    £3.75 £2 £2 £1 - £1.50

Nofi o o dan 4 oed a 60+ AM DDIM** AM DDIM** AM DDIM** AM DDIM**

Nofi o 16 oed ac iau
AM DDIM ar 

adegau 
penodol**

Gwersi Nofi o, yn fi sol drwy Ddebyd Uniongyrchol £13.50 £18.00 £13.50

Dosbarth Ymarfer Corff mewn Grŵp - Acwa  C  N £5.95 £3.95 £3.95 £1 - £1.50

Sefydlu yn y Gampfa Ddŵr  £20 £10 £10

Sesiwn Ymarfer yn y Gampfa Ddŵr  C  N  T £3.95 £2.95 £2.95 £1 - £1.50

Llogi’r pwll Cysylltwch â’r dderbynfa am fanylion

ALLWEDD

C Wedi’i gynnwys mewn Aelodaeth Gyfl awn

N Wedi’i gynnwys mewn Aelodaeth Nofi o

T Wedi’i gynnwys mewn Aelodaeth Tynhau Cyhyrau

Trosodd



FFITRWYDD SAFONOL CONSESIYNAU IAU
MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Ymarfer Corff Mewn Grŵp C £5.95 £3.95 £3.95 £1 - £1.50

Cynllun cerdyn campfa a Gweithgaredd Ffi trwydd £20 £10 £10 £10

Sesiwn Ymarfer yn y Gampfa (bydd angen Cerdyn 
Campfa arnoch) C £5.95 £3.95 £2.95 £1 - £1.50

Sesiwn Ymarfer yn yr Ystafell Ffyrfhau C  T £5.50 £3.95 £3.95 £1 - £1.50

Gwers Chwaraeon £4.30 £3.20 £4.00 £2.50

Sesiwn Ddringo Dan Do Halo Heights £7.50 £5.50 £5.50 £2.50

Sesiwn Atgyfeirio gan Feddyg Teulu 
(Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifi on i  
Wneud Ymarfer Corff)

£2 £2 £2 £1.50

GWEITHGAREDDAU I BLANT SAFONOL CONSESIYNAU IAU
MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Chwarae meddal dan do JumpINGym AM DDIM £4 £3 £1

Crèche £2.30 £1.30 £2.30 £1

CHWARAEON RACED SAFONOL CONSESIYNAU IAU
MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Badminton, Tennis Byr, Tennis Bwrdd, Tennis Awyr 
Agored, Sboncen  C £3.95 £2.10 £2.10 £1 - £1.50

Llogi Raced Cysylltwch â’r dderbynfa am fanylion

GEMAU TÎM SAFONOL CONSESIYNAU IAU
MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Cwrt Chwaraeon Dan Do (awr, cwrt llawn) £39 £21 £21

Cwrt Chwaraeon Dan Do (awr, hanner cwrt) £27 £15 £15

Cae Artiffi sial Awyr Agored 3G (Garw a’r Pîl, awr) Cysylltwch â’r dderbynfa am fanylion

SBA A NOFIO SAFONOL CONSESIYNAU IAU
MYNEDIAD I 
HAMDDEN*

Sba a Nofi o (Pwll Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg)  
C   N £5.95 £3.95 £2.95 £1 - £1.50

Sba a Nofi o (Pwll y Pîl a Phencoed)  C   N £4.95 £2.95 £2.95 £1 - £1.50

Mae’r prisiau yn ddilys o 1 Ebrill 2016. Gall prisiau a gweithgareddau gael eu diwygio heb rybudd. Mae mynediad i’n holl weithgareddau yn amodol ar 
ein polisi mynediad. Mae polisi prisio a mynediad i ofalwyr ar gael ar gais. Mae consesiynau ar gael i blant iau (17 oed neu iau), myfyrwyr amser llawn, 
pobl ag anableddau, y rhai ar rai budd-daliadau prawf modd a phobl hŷn 60 oed a throsodd. Mae prisiau consesiynol ar chwaraeon tîm dim ond yn 
berthnasol pan fydd pob aelod o’r tîm yn cymhwyso am y gyfradd gonsesiynol.
* Mae’r Cynllun Mynediad i Hamdden yn cynnig rhagor o ostyngiadau i bobl ar rai budd-daliadau prawf modd, gofynnwch yn y dderbynfa am fanylion. 
Mae chwaraeon raced yn cael eu prisio fesul person. Os byddwch yn cadw cwrt ar gyfer 
chwaraeon raced byddwch yn gyfrifol am ddarparu naill ai’r taliad llawn neu fanylion 
Aelodaeth dilys ar gyfer y ddau chwaraewr cyntaf. Mae parau yn chwarae am ddim. Mae 
cyfnodau cadw lle yn amrywio ar gyfer pob gweithgaredd.
Mae gweithgareddau sba ar gyfer y rhai 16 oed a hŷn, gall plant 12 oed a hŷn 
ddefnyddio’r cyfl eusterau sba yn ystod sesiynau i’r teulu pan fyddant yng nghwmni 
oedolyn.
** Fel rhan o Fenter Nofi o am Ddim Llywodraeth Cymru, gofynnwch yn y Dderbynfa am 
fanylion.

Trosodd

ALLWEDD

C Wedi’i gynnwys mewn Aelodaeth Gyfl awn

N Wedi’i gynnwys mewn Aelodaeth Nofi o

T Wedi’i gynnwys mewn Aelodaeth Tynhau Cyhyrau

Rhestr Prisiau Gweithgareddau

Working in partnership for the people of Bridgend County Borough
Yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr


