FFURFLEN GAIS CYFEILLION NEUADD GOFFA CRICCIETH
Diolch am eich diddordeb mewn ymuno efo’r Cyfeillion, yr ydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth

Heblaw eich bod yn nodi fel arall byddwch yn derbyn hysbysiad misol o ddigwyddiadau’r Neuadd, efo rhai ohonynt
byddwch yn gallu prynu tocynnau yn defnyddio eich consesiwn Cyfeillion
Consesiynau ar ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan y Neuadd:
10% yr un i Gefnogwyr yn talu £10 y flwyddyn
20% yr un i Noddwyr yn talu £50 y flwyddyn
Mae busnesau lleol sy’n ymuno fel Cyfeillion busnes yn gymwys i dderbyn 10% i ffwrdd am ddau docyn i
ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan y Neuadd ac yn cael linc ar ein gwefan
Os gwelch yn dda llenwch y ffurflen isod a’i ddychwelyd gyda siec/arian neu awdurdod banc i:
Trysorydd, Neuadd Goffa Criccieth, Stryd Fawr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0HB

(neu ei adael yn Newsday)

Manylion Aelodaeth
Teitl(au) …………… Enw(au) Llawn .............................................................................................................
Cyfeiriad ....................................................................................................................................................
……………………………………………………………..….

Côd Pôst …….………………..……. ……..

Ffôn …………………………… Ebost ……………………………………………………………………………
 Nodwch yma os nad ydych eisiau derbyn hysbysiadau am ddigwyddiadau’r Neuadd
 £10 (Cefnogwr Unigol)

 £20 (Cyd-cefnogwyr – gostyngiad yr un)

 £50 (Noddwr Unigol)

 £100 (Cyd-noddwyr – gostyngiad yr un)

 £50 (cyfaill Busnes)
Hoffwn dalu yn flynyddol efo:  siec/arian (gwnawn eich atgoffa)

 archeb sefydlog (cwblhau ffurflen isod)

Os hoffech drefnu taliad(au) ar-lein cwblhewch y ffurflen ac mi wnawn ni rhoi ein manylion banc a rhif aelodaeth i’w
ddefnyddio fel cyfeirnod i chi

Awdurdod Archeb Sefydlog Banc (Gadewch yn wag os byddwch yn talu gydag arian parod neu siec)
Enw eich banc ..…………………………………………………………….…………………………………….
Cyfeiriad llawn eich banc …..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………. Côd Pôst …………………..…………………..………………
Côd didoli .…..… - .…..… - ……... Rhif cyfrif ..………………………………………………………………
Talwch o’r cyfrif uchod (nes eich hysbysu i’r gwrthwyneb):
Neuadd Goffa Criccieth Memorial Hall
HSBC plc ~ 62 Stryd Fawr ~ Porthmadog ~ LL49 9LN
Côd didoli: 40-37-13
Rhif cyfrif: 81848461
Cyfeiriad Rhif Aelodaeth :
(I’w gwblhau gan staff Neuadd Goffa)
Cyfanswm: £
Cyfanswm mewn geiriau: …………………………………………………………….............................
af

Cychwyn ar y 1

o .…..……….

(mis) …….…. blwyddyn) yna, yn flynyddol wedi hynny

Llofnod ……………………………………………… Dyddiad ………………………………

