Manylion Cyswllt
Enw:
Oed:
Cyfeiriad:

Ebost:
Rhif ffôn:
Sut i ymgeisio?

Dychwelwch y ffurflen hon drwy ebost i pics@galericaernarfon.com ynghyd â
linc i’ch ffilm (wedi’i chyhoeddi’n Asawdd Uchel) ar YouTube;
NEU
Dychwelwch y ffurflen hon drwy bost ynghyd â’ch ffilm ar DVD [MP4, .mov, .wmv]
/ adolygiad i:
Gwobrau PICS 2018, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SQ
Erbyn 16:00 // 11.12.17

Llysgennad PICS: Matthew Rhys

@Gwyl_PICS
/gwylPICS

Mae PICS yn wyl
ffilm sydd yn cael ei
chynnal yn flynyddol
yn Galeri, Caernarfon.
Yn ogystal â
dangosiadau ffilm
a sgyrsiau yn ystod
yr wyl, cynhelir
seremoni wobrwyo i
wneuthurwyr ffilm [oed
7 – 100] 15 Chwefror.
^

Trefnir gan

Prif noddwr PICS 2017

gwylffilmpics.com

^

gyda diolch i: Gwyn & Mary Owen
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Cystadleuaeth Ysgrifennu Adolygiad:

Y gwobrau/Categorïau

Enw:						Oed:
Cyfeiriad:

ticiwch eich categori isod

Ysgrifennu Adolygiad: Oed 16-25

Ebost:						Rhif ffôn:
Anfonwch eich adolygiad drwy’r post neu ebostiwch fel atodiad i: pics@galericaernarfon.com

Cystadleuaeth Gelf PICS 2018

Noddir gan Llenyddiaeth Cymru
Gwobr: Taleb gwerth £150 ar gyfer cwrs yng Nghanolfan
Ysgrifennu Ty Newydd
^

i oed blwyddyn ysgol 5 a 6
Y dasg: creu poster o’ch hoff ffilm i fod dim mwy na maint papur A4
Dyddiad cau: 16:00, 12.01.2018
Enw:						Oed:
Cyfeiriad:

Cystadleuaeth Gelf PICS:
Oed blwyddyn ysgol 5 a 6

Ebost:						Rhif ffôn:

Ffilmiau:

Cynradd: 7 – 11 oed

Cystadleuaeth ffilmiau:

Teitl y ffilm:
Blwyddyn cynhyrchu:
Hyd y ffilm:
m
Iaith y ffilm:
Cymraeg
Dim Iaith
Criw Cynhyrchu:
Cyfarwyddwr		
		
Oed
		
Oed
Yn gweithredu’r camera
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Oed
Pwy ysgrifenodd y sgript/stori neu gafodd y
synuiad?
		
Oed
		
Oed
Yn gweithredu’r sain		
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Oed
		
Pwy olygodd y ffilm

Noddir gan Oriel Môn
Gwobr gwerth £40

Oed

(sydd wedi cael cymorth gan oedolion / wneuthurwyr ffilm proffesiynol)

Noddir gan Cwmni Da
1af £75
2il £25
3ydd £10

Cynradd: 7 – 11 oed

(I unigolion/grwpiau sydd heb gael cymorth gan oedolion /
wneuthurwyr ffilm proffesiynol)
Noddir gan: Cwmn i Da
1af £100 2il £25
3ydd £15

Uwchradd: 12 – 18 oed

(sydd heb gael cymorth gan oedolion / wneuthurwyr ffilm proffesiynol)

Beth ydym yn chwilio amdano?
• Straeon llawn dychymyg i’r sgrin fach a’r sgrin
fawr
• Ffilmiau Cymraeg neu heb iaith
• Ffilmiau gwreiddiol a chreadigol
• Gall eich ffilm fod mewn unrhyw arddull
[e.e. dogfen /arswyd / ffuglen / comedi / fideo
bop]
Bydd panel o bobl broffesiynol annibynol o fewn
y diwydiant ffilm/darlledu/adolygu yn gyfrifol am
feirniadu’r gystadleuaeth ar ran PICS.

Rheolau / meini prawf ar
gyfer ffilmiau:
1. Wedi’u cynhyrchu gan blant / pobl ifanc /
oedolion (oed 7 – 100)
2. Heb fod dros:
- 10 munud mewn hyd 			
[categori uwchradd / hyn / agored]
- 8 munud mewn hyd 			
[categori cynradd]
- 5 munud mewn hyd 			
[categori ffilm ar ffôn / animeiddio]

Noddir gan Tinopolis
1af £100 2il £25
3ydd £15

3. Yn Gymraeg neu heb iaith

Uwchradd: 12 – 18 oed

5. Heb gael eu gyflwyno ar gyfer Gwobrau PICS yn
flaenorol

(sydd wedi cael cymorth gan oedolion / wneuthurwyr ffilm proffesiynol)

Noddir gan Tinopolis
1af £75
2il £25
3ydd £10

Hyn: 19 – 25 oed

4 Wedi’u gwneud rhwng 01.08.15 – 10.12.17

*Bydd gofyn i chi wneud yn siwr bod hawlfraint/
caniatad defnyddio cerddoriaeth yn eich ffilm

^

Crynodeb o’r stori/ffilm [mewn hyd at 30 gair]

Noddir gan Antena
1af £100 2il £50
3ydd £25

Ffilm agored: 25+ oed

Ydi’r ffilm wedi cael ei dangos yn rhywle? Ydy
Os yw, ym mhle?

Noddir gan Galeri, Caernarfon
Gwobr: I’w gyhoeddi ar y noson

1 Adolygiad yn Gymraeg o ffilm/digwyddiad byw/
cynhyrchiad theatr/gig/cyngerdd

Ffilm ar ffôn/tabled: 8 – 25 oed

2 Adolygiad o ddigwyddiad sydd wedi digwydd
rhwng: 01.04.17 – 10.12.17

Noddir gan: Boom Cymru
1af £100 2il £35
3ydd £15

3 Dim mwy na 600 gair

(ffilm sydd wedi cael ei chynhyrchu/golygu ar ffôn symudol neu dabled)

Nac ydy

Rheolau / meini prawf ar
gyfer adolygiad:

4 Rhaid bod rhwng 16 – 25 oed

Animeiddio: 7 – 25 oed

Noddir gan: Cloth Cat Animation
1af £100 2il £35
3ydd £15
Rhowch ddisgrifiad byr o’ch profiad yn gwneud y ffilm:

Gwobr Addewid

Noddir gan: TAPE Community Music & Film
Gwobr: £150

Gwobr yr ŵyl 2018
Rwy’n cytuno i ŵyl PICS ddefnyddio’r ffilm yng nghyhoeddiadau’r ŵyl / datganiadau i’r wasg / ar wefan PICS
ac ar wefannau cymdeithasol PICS

Noddir gan: RONDO (prif noddwr PICS 2018)
Gwobr: £500

Rwy’n cytuno i ŵyl PICS gadw’r ffilm ar gyfer ei llyfrgell ac i’w rhannu gyda gwyliau ffilmiau / partneriaid eraill

Llofnod							
Mewn llyfrennau bras
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Dyddiad
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