FFURFLEN GAIS AELODAETH

Defnydd swyddogol yn unig
DP
CQ/C
S£

Cais am aelodaeth
Adnewyddu

EICH MANYLION (Cwblhewch mewn PRIFLYTHRENNAU BRAS):
Teitl:

Ennw cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad:

Côd post:
Ffôn:
E-bost:

CYFRADDAU TANYSGRIFIAD AELODAETH
Dewisiwch niall ai’r pris llawn neu’r pris rhatach



Llawn



Rhatach

Aelodaeth sengl

£10

£7

Cyd-aelodaeth (2 oedolyn yn yr un cyfeiriad)/Teulu

£15

£10

Aelodaeth Myrfyrwyr

Am ddim

Tanysgrifiadau yn daladwy ar 31 Hydref bob blwyddyn. Mae'r rhai sy'n ymuno ar ôl 1 Mai hawl i aelodaeth
tan 31 Hydref ynghyd â blwyddyn arall. Felly, dylai'r rhai sy'n cwblhau mandad archeb sefydlog nodi y
flwyddyn bresennol os ymuno cyn 1 Mai a'r flwyddyn ganlynol os ymuno ar ôl hynny.

Hoffwn roi rhodd

£

CYMORTH RHODD (Ticiwch y bocs priodol)
Cymorth Rhodd yn darparu cyllid ychwanegol i ni heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Llofnodwch y datganiad isod os ydych yn talu
Treth Incwm a / neu Dreth Enillion Cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â'r dreth y gallwn hawlio bob blwyddyn. Ar hyn o bryd mae hyn
yn £ 0.25 ym mhob £ 1.00 i chi roi (e.e. gallwn hawlio £2.50 o tanysgrifiad o £10.00). Ar gyfer aelodaeth teulu, mae'n rhaid i'r
datganiad gael ei lofnodi gan y person sy'n gwneud y taliad.
IE - Os gwelwch yn dda yn trin yr holl daliadau tanysgrifio a rhodd a wnaf heddiw ac yn y dyfodol i Gyfeillion Gardd Fotaneg
Treborth fel rhoddion Cymorth Rhodd. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi talu neu'n mynd i dalu swm o Dreth Incwm a / neu
Dreth Enillion Cyfalaf ar gyfer bob blwyddyn (6 Ebrill - 5 Ebrill) sydd o leiaf yn hafal i swm y dreth bod yr holl
elusennau
neu Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASCs) y byddaf yn donate adennill ar fy anrhegion ar gyfer y flwyddyn dreth
honno. Yr wyf yn deall nad yw trethi eraill megis TAW a Threth y Cyngor yn gymwys.

NA - Nid wyf yn gallu Rhodd Cymorth fy tanysgrifiad neu rodd.

LLOFNOD:

DYDDIAD:

PRINTIWCH ENW:
Dychwelwch y ffurflen gyfan at:
Yr Ysgrifennydd Aelodaeth, Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth, Prifysgol Bangor, Bangor. LL57 2RQ.
Os ydych wedi llenwi'r ffurflen archeb sefydlog, bydd yn cael ei anfon i'ch banc ar eich rhan.

ARCHEB SEFYDLOG
Talu tanysgrifiad drwy archeb sefydlog i:
Buddiolwr: Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth
Cyfrif Banc: Co-Operative Bank
Côd didoli: 08-92-99
Rhif cyfrif: 65350999
Swm o £ ______ nawr a bob blwyddyn wedi hynny ar 31 Hydref gan ddechrau ar 31 Hydref 20____
(nodwch y flwyddyn) hyd nes rhoddir hysbysiad pellach yn ysgrifenedig gennyf.

EICH MANYLION BANC
ENW BANC

CYFEIRIAD BANC

CÔD POST

CÔD DIDOLI

RHIF CYFRIF

Dyfynnwch ID ganlynol (a ddarperir gan CGFT) wrth wneud taliad i'r Banc y Co-operative

EICH MANYLION
ENW

CYFEIRIAD

CÔD POST

LLOFNOD

DYDDIAD

Elusen Gofrestredig Rhif 1126087.
Cwmni Cyfyngedig drwy Warant. Corfrestrwyd yng Nghymru a Lloegr Rhif 06238935.

