FAQ Cymraeg:
A oes rhaid iddo fod yn dywyll?
Oes, rydym yn argymell dechrau ar fachlud haul, ond os ydych mewn man dywyll fel
coedwig, neu gardd cysgodol yna gallwch weithiau ddechrau yn gynharach. Gallwch ddod o
hyd I amseroedd machlud yma: https://www.timeanddate.com/sun/uk/bangor
Beth sydd angen i mi ei wneud?
Rydym yn darparu ac yn rheoli pob pecyn, felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw trefnu
y drwydded ffilm a rheoli'r digwyddiad. Rydym yn darparu y sgrin, taflunydd, PA ag yn
paratoi a pacio i fynnu yr offer.
Ble galla i gael trwydded ffilm o?
Rydym yn argymell www.filmbank.co.uk sydd gyda prisiau yn dechrau o £150.
Pa consolau gemau y gallwch ei roi?
Ar hyn o bryd ‘Xbox one’ sydd genom yn unig.
A allaf ddefnyddio gemau hun?
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gemau (o ‘dance party’ i ‘Fifa’), ond mae croeso i ddefnyddio
eich gemau eich hun, ar yr amod eu bod yn gydnaws â'r ‘Xbox one’.
Faint o le sydd ei angen arnaf?
Mae ein sgrin mwyaf yn 13 troedfedd o uchder, 19tr o led, a 14tr o hyd.
A oes angen pŵer?
Mae'n ddefnyddiol, ond nid yn angenrheidiol. Mae genom generadur am gost ychwanegol
bychan.
Gallwn i roi pethau ar y sgrîn cyn y ffilm?
Ie dim problem. Rydym yn gallu dangos ffilmiau ber, hysbysebion neu - os yw eich
digwyddiad yn gyda noddwr - gallwn ddangos fideo neu sleid i'w hyrwyddo.
Gallwn chwarae cerddoriaeth cyn y ffilm?
Ie dim ond yn dod ar hyd eich iPod neu chwaraewr MP3 a gallwn dopio i mewn i hynny. Chi
sy'n gyfrifol am y drwydded PRS.
Beth os mae hi’n bwrw glaw?
Mewn achos o law yn ystod y digwyddiad, bydd yr offer yn cael ei ddiffodd am resymau
diogelwch. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar ragolygon y tywydd ac i ddarparu lleoliad addas
arall os oes glaw.

Beth os yw'n wyntog?
Gallwn sgrinio mewn cyflymder y gwynt hyd at 15 mya. Os yw’r gwynt yn gyflymach na hyn
bydd rhaid cymeryd y sgrin i lawr am resymau iechyd a diogelwch.

A oes angen i ni dalu ymlaen llaw?
Na, byddwch yn cael eich anfonebu ar ôl i chi llogi.

Ydych chi'n rhoi ad-daliadau?
Os byddwch yn canslo o fewn 48awr i ddyddiad y digwyddiad, byddwn yn gofyn am
50% o’r taliad llawn. Os byddwch yn canslo o fewn 24awr i’r digwyddiad, byddwn yn
gofyn am y taliad yn llawn. Os ydych yn canslo 48 awr neu fwy cyn y digwyddiad, ni
fyddwn yn gofyn am daliad, ond os bydd unrhyw gost o ganlyniad i ganslo'r offer mi
fyddwn yn eich anfonebu am y gost yma. Os yw’r llogwr yn penderfynu ar ddiwrnod y
digwyddiad nad yw’r offer ei angen ar gyfer y cyfnod llawn ni fydd ad-daliad am yr
amser lle na fydd yr offer yn cael ei ddefnyddio.

Beth fydd yn digwydd os ydym yn rhedeg dros amser?
Bydd £20 am pob eitem o offer yn cael ei ychwanegu at eich bil am bob awr ychwanegol
mae’r offer llogi yn cael ei defnyddio.

