
Hoffwn, fe hoffwn gefnogi Cwrt Insole
Hoffwn ymuno i gefnogi Cwrt Insole fel 
■ Cefnogwr O leiaf £2.50 y mis neu £30 y flwyddyn     
■ Cefnogwr consesiynol O leiaf £2 y mis neu £24 y flwyddyn (henoed, myfyrwyr)
■ Noddwr O leiaf £20 y mis neu £240 y flwyddyn
Bydd eich rhodd rheolaidd yn cefnogi’r gwaith adfer a chadwraeth parhaus, ac yn ein  
helpu i gadw’r adeilad arbennig hwn ar agor ac ar gael i’r gymuned yn y dyfodol.

Eich Manylion

 Enw Llawn      

 Cyfeiriad          Cod post

 Ebost          Ffôn

Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn unig fydd yn defnyddio’ch manylion. Wnawn ni byth werthu na rhoi eich manylion i neb arall  
i’w defnyddio. Am ragor o wybodaeth gweler www.insolecourt.org/cy/privacy 

Fel un o’n Cefnogwyr neu Noddwyr, hoffem sicrhau eich bod yn cael y newyddion diweddaraf am 
ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd i ddod, a negeseuon marchnata a chodi arian eraill.  
Ticiwch isod i nodi sut yr hoffech i ni gysylltu â chi:
Ebost: ie  ■   na ■        Post: ie ■   na ■       Ffôn: ie ■   na ■ 

Rhodd Cymorth 
Gallwch helpu Ymddiriedolaeth Cwrt Insole i hawlio 25c ychwanegol am bob £1  
a roddwch heb ddim cost ychwanegol i chi. 

■ Rwy’n Drethdalwr yn y Deyrnas Unedig. Gofynnaf i chi hawlio Rhodd Cymorth ar y rhodd hwn i 
Ymddiriedolaeth Cwrt Insole (rhif elusen gofrestredig 1145649), ac ar unrhyw roddion a wnaf yn y dyfodol 
neu a wneuthum yn y 4 blynedd diwethaf, oni hysbysaf chi fel arall. Rwy’n deall os talaf lai o Dreth Incwm a/
neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth a hawlir ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno, 
mai fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth.

Sut i Dalu  
Gallwch dalu a) Bob mis neu b) bob blwyddyn.  

a) Taliad Misol: Debyd Uniongyrchol 
Cefnogwr ■ £2.50 y mis ■ neu swm misol arall: ■ ■ ■ ■ ■ ■  (isafswm £2.50 y mis) 
Cefnogwr Consesiynol ■ £2 y mis
Noddwr ■ £20 y mis ■ neu swm misol arall: ■ ■ ■ ■ ■ ■  (isafswm £20 y mis)

Gallwch hefyd ymuno a thalu ar-lein yn www.insolecourt.org/supporters 

 Enw Deiliad y Cyfrif      

 Rhif Cyfrif       Cod Didoli 

 Enw eich Banc/Cymdeithas Adeiladu 

Cyfeiriad a Chod Post eich Banc        Cod post      

 Defnydd Swyddfa’n unig: Rhif Defnyddiwr Gwasanaeth  ■ ■ ■ ■ ■ ■  Cyfeirnod 

Cyfarwyddiadau i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Taler Debyd Uniongyrchol i Gwrt Insole o’r cyfrif a nodir yn y Cyfarwyddyd hwn, yn amodol ar y mesurau diogelwch 
a sicrheir gan y Warant Debyd Uniongyrchol. Rwy’n deall y gall y cyfarwyddyd hwn aros gydag Ymddiriedolaeth 
Cwrt Insole ac os felly, y caiff manylion eu trosglwyddo’n electronig i’m banc/cymdeithas adeiladu.

 Llofnod(llofnodion)          Dyddiad
 
     

b) Taliad Blynyddol
■ Amgaeaf siec yn daladwy i “Insole Court Trust”
Rwyf wedi talu:       ■ yng Nghwrt Insole        ■ dros y ffôn ar 02921 167920

Diolch am gefnogi Cwrt Insole.    
Dychweler y ffurflen hon at Cefnogwyr, Cwrt Insole, Heol y Tyllgoed, Llandaf, Caerdydd, CF5 2LN
Mae Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn elusen gofrestredig (1145649) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant (07705519) 
Swyddfa gofrestredig: Cwrt Insole, Heol y Tyllgoed, Caerdydd CF5 2LN Ffôn: 02921 167920


