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Dim ond un cais i bob artist a ganiateir. Pris mynediad: £10, £5 myfyrwyr.
Rhaid i'r cofnod adlewyrchu'n fras y thema ‘Mythau a Chwedlau Cymreig’.
Uchafswm maint y fframiau yw A1, 594 x 841mm, 23.4 "x 33.1". Rhaid pob diptych / triptych gyflawn fod o fewn y mesuriadau hyn. Ni ddylai
gwaith 3D fod yn fwy na 458mm x 305mm x 305mm, 18 "x 12" x 12 ".
Rhaid i waith 2D fod mewn ffrâm yn barod i’w hongian naill ai gyda gwifren, llinyn neu gordyn a gyda chylchoedd hongian. Mae'n rhaid i
ddyfnderoedd ffrâm bocs fod yn sylweddol.
Dylai'r gwaith gael ei ddiogelu mewn pacedi swigod gan na all yr oriel fod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod.
Mae’n rhaid i’r ceisiadau gael eu derbyn yn yr oriel rhwng Dydd Llun 4edd a Dydd Sadwrn 9fed o Fedi, 2017.



Telerau ac Amodau











Rhaid i'r ffurflen gais gael ei chwblhau yn llawn a'i llofnodi gan y cystadleuydd ac yn cynnwys y ffi mynediad llawn.
Rhaid i geisiadau fod yn waith gwreiddiol y cystadleuydd ac wedi eu labelu'n glir gyda theitl, cyfrwng, pris, ac enw,
cyfeiriad a rhifau cyswllt yr ymgeisydd.
Bydd gwaith yn cael ei hongian / arddangos fel bu gofod yn caniatáu. Er y bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i
arddangos yr holl geisiadau, mae'r penderfyniad terfynol yn nwylo Oriel King Street Gallery fel y barno.
Mae pob cystadleuydd yn cytuno i ganiatáu atgynhyrchiad o'u gwaith at ddibenion hyrwyddo cyffredinol yr Oriel. Rhaid i
geisiadau gael eu casglu rhwng Dydd Gwener 29ain o Fedi a Dydd Sadwrn 30ain o Fedi, 2017.
Bydd y ceisiadau sy'n dal heb eu casglu ar ôl Dydd Sadwrn 25ain o Dachwedd, 2017 yn cael eu waredu fel y barno’r Oriel.
Tra bod pob gofal yn cael ei gymryd, atgoffir arddangoswyr na fydd Oriel King Street Gallery yn cymryd cyfrifoldeb am
unrhyw golled neu ddifrod i geisiadau a gyflwynwyd. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw yswiriant ar gyfer arddangosion.
Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.
Bydd yr holl waith yn cael ei farnu ar gyfer dwy wobr ar wahân. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan farnwr gwadd ac yn
derbyn gwobr gyntaf o £100. Bydd enillydd y Bleidlais Gyhoeddus yn derbyn taleb anrheg Oriel King Street Gallery yn
werth £50.
Bydd comisiwn gwerthiad o 30% o'r pris gwerthu yn daladwy i Oriel King Street Gallery. Dylai hyn gael ei gymryd i
ystyriaeth wrth brisio eich gwaith.
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