Y Cylchgrawn Efengylaidd
Taflen Tanysgrifio
Sut i danysgrifio i’r Cylchgrawn?
1. Ar lein (cerdyn debyd neu gredyd) – Gellir talu ar lein drwy’r wefan trwy ddefnyddio’r ffurflen
tanysgrifio: https://www.mudiad-efengylaidd.org/cylchgrawn
2. Drwy’r post – Gellir talu drwy ddychwelyd y ffurflen isod gyda siec (yn daladwy i MEC) i:
Y Cylchgrawn Efengylaidd, Swyddfa’r Gogledd, 31 Ffordd Caergybi, Bangor, Gwynedd, LL57 2EU
3. Gyda charden dros y ffôn – Ffoniwch 01248 354653 i dalu dros y ffôn
4. Trwy anfoneb ddigidol – llenwch a dychwelwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda (rhaid rhoi ebost).
Diolch jjj
Mudiad Efengylaidd Cymru (Swyddfa’r Gogledd)
Evangelical Movement of Wales (North Wales Office)
31 Ffordd Caergybi, Bangor LL57 2EU
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Hoffwn adnewyddu fy nhanysgrifiad i Y Cylchgrawn Efengylaidd, ac amgaeaf
[ ] Blwyddyn: £11.60
[ ] Blwyddyn Elusennol: £25.00
[ ] Blwyddyn Post Awyr Ewrop: £26.00
[ ] Post Awyr tu allan i Ewrop: £29.60
NEU
Hoffwn adnewyddu fy nhanysgrifiad i Y Cylchgrawn Efengylaidd trwy dderbyn anfoneb ddigidol
[ ] Blwyddyn: £11.60
[ ] Blwyddyn Elusennol: £25.00
[ ] Blwyddyn Post Awyr Ewrop: £26.00
[ ] Post Awyr tu allan i Ewrop: £29.60
[ ] Hoffwn i fy nhanysgrifiad cael ei adnewyddu’n awtomatig drwy’r system hon

Enw _________________________________________________________________________________________
Cyfeiriad _____________________________________________________________________________________
Côd-post ______________ E-bost ________________________________________________________________
Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni yma yn MEC ac fe ddefnyddiwn eich manylion personol dim ond i weinyddu eich cyfrif
a darparu adnoddau a gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt. O bryd i’w gilydd hoffem gysylltu gyda chi gyda
newyddion am rai o’n gweinidogaethau. Os hoffech gael eich ychwanegu i restr ebost, ticiwch y blwch(au) isod:
 Adnoddau eraill gan y Wasg
 Llythyr Gweddi MEC
Medrwch dynnu eich enw oddi ar y rhestr unrhyw bryd ac ni fyddwn byth yn pasio eich manylion i fudiadau eraill nag yn ei
ryddhau i'r cyhoedd.

Llofnod __________________________

Dyddiad _________________________________

