Sefydlu
Syndicet
- Chwarae ynghyd
- Ennill ynghyd

Pam syndicet?
Gall syndicet fod yn ffordd wych o chwarae’r loteri. Maen nhw’n
cynnig:
• Rhagor o gyfleoedd i ennill
• Prynu tocynnau gyda ffrindiau a chydweithwyr

Canllawiau fesul cam
1. Dewis rheolwr y syndicet
2. Pawb yn llofnodi’r cytundeb syndicet (mae ffurflen
cytundeb wag ar ddiwedd y ddogfen hon)
3. Mae rheolwr y syndicet yn llofnodi ar gyfer y tocynnau,
gan gasglu arian oddi wrth aelodau’r syndicet pan fydd
hynny’n briodol
4. Dyna ni. Rydych chi nawr yn chwarae’n ddiogel fel
syndicet

Cwestiynau?
Q: Beth mae rheolwr syndicet yn ei wneud?
A: Mae rheolwr y syndicet yn gyfrifol am:
• Fod yn berchen ar y cyfrif sy’n prynu’r tocynnau
• Casglu arian oddi wrth aelodau’r syndicet
• Sicrhau bod y Cytundeb Syndicet wedi’i ddiweddaru
• Rhoi gwybod i’r syndicet os a phan maent yn ennill
Q: Sut rydym ni’n prynu’r tocynnau?
A: Mae rheolwr y syndicat yn prynu’r tocynnau ar-lein trwy’r
wefan. Mae’n talu naill ai trwy Ddebyd Uniongyrchol neu drwy
gerdyn debyd.
Q: Oes yna uchafswm o bobl neu docynnau?
A: Does yna ddim uchafswm nifer y bobl mewn syndicet, nac
uchafswm nifer y tocynnau.
Q: Oes angen i ni gofrestru ein syndicet gyda chi?
A: Na, bydd rheolwr y syndicet yn chwarae ar-lein fel unrhyw
chwaraewr arall. Does dim angen rhoi gwybod i ni ei fod yn
cynrychioli syndicet.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau
eraill, ffoniwch ni ar 01597 456123

CYTUDEB SYNDICET
Enw’r Syndicet
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TREFNIADAU ARBENNIG
Y peth gorau i’w wneud yw cofnodi unrhyw drefniadau penodol y mae eich syndicat wedi cytuno arnynt ac cadw
atynt. Atodwch dudalennau ychwanegol yn ôl yr angen. Enghreifftiau o drefniadau i’w hystyried: beth os yw rhywun
yn methu â thalu? Beth sy’n digwydd pan fydd rhywun yn gadael y syndicet?
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