
@NWPCybercrime

Dyluniwch boster 
neu lun am gadw’n 
ddiogel ar-lein...

Pynciau i’w hystyried: 

Peidio â rhannu gwybodaeth 
bersonol ar-lein. 

Dweud wrth oedolyn yr ydych yn 
ymddiried am gyswllt digroeso 
gan ddieithriaid. 

Dylai gosodiadau gael eu newid i 
breifat neu Ffrindiau a Theulu yn unig. 

Creu cyfrineiriau cryf a pheidio eu rhannu 
gyda neb ond rhieni. 

Dywedwch wrth oedolyn yr ydych yn 
ymddiried am Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol ar-lein a Seiberfwlio.

Bydd 
sesiwn hwyl 

yng Nghanolfan 
Hamdden Glannau 
Dyfrdwy ar gyfer 

hyd at 60 o 
ddisgyblion

Bydd 
3 Ysgol sy’n 

dod yn ail yn 
derbyn 
£200 
yr un

 £100 
yr un i’r 
ysgolion 
ddaw yn 

3ydd

High Sheri� 
of Clwyd and 

High Sheri� 
of Gwynedd

NWP Cyber Crime Team

Gyda diolch i 

®

#SeiberDdiogelHGC

Bydd 
3 Ysgol buddugol yn derbyn £350 
yr un

Gyrrwch eich poster neu lun o’ch poster at y blwch post perthnasol i’ch ardal:- 

GWYNEDD A MÔN - InternetSafetyCompetitionWestern@northwales.police.uk
CONWY A DINBYCH - InternetSafetyCompetitionCentral@northwales.police.uk
WRECSAM A’R FFLINT - InternetSafetyCompetitionEastern@northwales.police.uk

Mae’r gwobrau ar gyfer y disgyblion 
llwyddiannus yn cynnwys
•  Pêl-droed wedi’i harwyddo gan Garfan Cenedlaethol Cymru.

•  Tocyn teulu i wylio Scarlets Llanelli ym Mharc y Scarlets.

•  6 x Tocyn Teulu i Zip World Bounce Below.

•  3 x Tocyn Tymor Teulu i wylio Croesgadwyr 
 Gogledd Cymru Rygbi’r Gynghrair a 
 chyfle i fod yn fasgot iddynt.

•  Sesiwn hanner diwrnod i ddau o blant  ym 
 Mhlas Menai ynghyd â chap gwlân a 
 chys-t gyda logo.

•  4 tocyn i Ninja TAG y Rhyl.

•  4 tocyn i Barc Dŵr SC2 y Rhyl.

•  Echo Dot.

•  Tocynnau Rhodd.

•  Tocyn teulu i’r Gelli Gy�wrdd.

•  Tocyn pryd o fwyd i fwyty Dylan’s.

•  Tocyn teithiau cychod ‘Ribride’ at y 
 ‘Pontydd’ a Phwll Ceris.

•  Crys RGC.
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