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Yn y gofod cyfan gyferbyn tynnwch lun o beth mae 
tymor y Nadolig yn ei olygu i chi a'r dyluniad yr 
hoffech ei weld ar Stamp Nadolig. Defnyddiwch 
ddigon o liw a cheisiwch beidio â gadael gormod o 
ofod gwyn (os o gwbl), yn enwedig o amgylch yr 
ochrau. Peidiwch â chynnwys pen y Frenhines na'r 
symbolau dosbarth 1af neu 2il yn eich dyluniad. Ni 
ellir dychwelyd unrhyw geisiadau.
Nodyn i oedolyn: Cwblhewch y Ffurflen
Gofrestru gywir (ar gael i'w lawrlwytho yn 
www.royalmai l . com/stampcompet i t ion )
a'i hanfon gyda'r cais hwn. Os nad ydych yn 
gwneud cais drwy ysgol rhowch eich enw a'ch 
manylion cyswllt yn ystod y dydd ar gefn y cais 
hwn hefyd. Noder y byddwn ond yn cysylltu â chi 
os caiff y cais hwn ei roi ar y rhestr fer.
Defnyddir y wybodaeth sy'n rhan o'r ffurflen hon gan iChild a'r
Post Brenhinol i gynnal y gystadleuaeth a, gyda chaniatâd 
rhiant/gwarcheidwad cyfreithlon y disgybl, i gyhoeddi manylion y
rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol a'r enillwyr. Gellir dod o
hyd i ragor o wybodaeth am y defnydd hwn o'r wybodaeth yn y 
telerau ac amodau ar gyfer y gystadleuaeth (ar gael ar-lein yn 
www.royalmail.com/stampcompetition). Bydd angen llofnod rhiant 
neu warcheidwad cyfreithlon y disgybl ar bob cais sy'n llwyddo
i gyrraedd camau olaf y gystadleuaeth. 

Llofnod Rhiant/Gwarcheidwad

Anfonwch geisiadau ynghyd â'r ffurflen gofrestru gywir 
i'r cyfeiriad rhadbost canlynol
Freepost RTSA-BEGA-AAZB
Cystadleuaeth Dylunio Stamp Nadolig Post Brenhinol
Riverside House – Riverside Estate
Sir Thomas Longley Road
Medway City Estate
Rochester
ME2 4FN

Angen mwy o ffurflenni cofrestru? Gallwch 
lungopïo'r ffurflen hon, neu maent ar gael
i'w lawrlwytho yn 
www.royalmail.com/stampcompetition
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