FFURFLEN NODDI

NODDWCH FI OS
GWELWCH YN DDA
ENW
YSGOL
DWI’N MYND I
AR GYFER DIWRNOD TRWYN COCH 2019.

TRWY FOD YN NODDWR ANHYGOEL BYDDWCH YN HELPU I NEWID BYWYDAU ER GWELL.

£3

ENW LLAWN

Seren Gobaith

Gallai £3 dalu am
greonau, pensiliau,
paent a phapur i
blant sy’n byw mewn
gwersyll ffoaduriaid
yn Serbia.
CYFEIRIAD CARTREF

Tŷ, Tref

£10

Gallai £10 dalu am
gost 10 pryd poeth
i berson digartref
yn y DU.

Pan fyddwch yn ticio’r blwch Rhodd Cymorth*, bydd y
llywodraeth yn rhoi 25% i ni ar ben eich rhodd, a byddwn yn
defnyddio’r swm hwn i helpu i dalu ein costau cynnal. Dydy
hyn ddim yn costio ceiniog i chi ac mae’n golygu bod pob punt
a roddwch yn gallu mynd tuag at helpu i drawsnewid bywydau
pobl yn y DU ac yng nghymunedau tlotaf y byd.
Os ydych yn gwneud rhodd bersonol, rhowch eich enw llawn
a’ch cyfeiriad cartref a thiciwch y blwch fel y gallwn hawlio
Rhodd Cymorth. Ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at
unrhyw bwrpas arall. Cewch fwy o wybodaeth am sut rydym
yn defnyddio eich data personol yn comicrelief.com/privacy

COD POST

AB12 3CD

CYFANSWM

DYDDIAD CASGLU

£15

DD/MM/YY
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25.

Rhowch eich ffurflen noddi a’r holl arian a gasgloch i’ch athro.

*Rhaid i chi fod yn drethdalwr yn y DU ac yn deall, os byddwch yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf yn ystod y
flwyddyn dreth gyfredol na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar eich holl roddion, eich cyfrifoldeb chi fydd talu’r gwahaniaeth.

Pan fyddwch yn ticio’r blwch Rhodd Cymorth*, bydd y llywodraeth yn rhoi 25%
i ni ar ben eich rhodd, a byddwn yn defnyddio’r swm hwn i helpu i dalu ein costau
cynnal. Dydy hyn ddim yn costio ceiniog i chi ac mae’n golygu bod pob punt
a roddwch yn gallu mynd tuag at helpu i drawsnewid bywydau pobl yn y DU ac
yng nghymunedau tlotaf y byd.

Os ydych yn gwneud rhodd bersonol, rhowch eich enw llawn a’ch cyfeiriad cartref
a thiciwch y blwch fel y gallwn hawlio Rhodd Cymorth. Ni fyddwn yn defnyddio’r
wybodaeth hon at unrhyw bwrpas arall. Cewch fwy o wybodaeth am sut rydym yn
defnyddio eich data personol yn comicrelief.com/privacy

ENW LLAWN

CYFEIRIAD CARTREF

COD POST

CYFANSWM

DYDDIAD CASGLU
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Rhowch eich ffurflen noddi a’r holl arian a gasgloch i’ch athro.

HELO ATHRAWON

*Rhaid i chi fod yn drethdalwr yn y DU ac yn deall, os byddwch yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf yn ystod y
flwyddyn dreth gyfredol na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar eich holl roddion, eich cyfrifoldeb chi fydd talu’r gwahaniaeth.

Mae’n hawdd talu i mewn yr arian a godwyd ar gyfer Diwrnod Trwyn Coch.
AR-LEIN
1. Ewch i comicrelief.com/schoolspayin
a thalu â cherdyn credyd neu ddebyd.
2. Ysgrifennwch y rhif cyfeirnod ar eich
e-bost cadarnhad yma:
3.
4. Anfonwch y ffurflen noddi hon atom yn:

MEWN BANC
1. Llenwch y giro yn y pecyn codi arian.
Os nad oes gennych chi un, anfonwch
e-bost at grio@comicrelief.com.
2. Ewch â’ch giro, arian parod a’ch
siec(iau) i unrhyw fanc.
3. Anfonwch y ffurflen noddi hon a’ch
derbynneb talu i mewn atom yn:

DRWY’R POST
1. Llenwch y giro yn y pecyn codi arian
neu lawrlwythwch slip talu i mewn ar
comicrelief.com/schools-tools.
2. Anfonwch eich giro, siec(iau) a’r ffurflen
noddi hon atom yn:

CYFANSWM
A GODWYD
At ddefnydd swyddfa yn unig
Côd digwyddiad 184

Red Nose Day 2019 (Schools), EY, PO Box 51543, Llundain, SE1 2UG.
Dylai sieciau fod yn daladwy i ‘Red Nose Day 2019 (Schools).
Ni allwn hawlio Rhodd Cymorth os nad ydych yn anfon eich ffurflenni noddi.
Mae Diwrnod Trwyn Coch yn fenter sy’n rhan o Comic Relief, sef enw masnachu Charity Projects, elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (326568) a’r Alban (SC039730).
Credyd lluniau: Nikolay Doychinov. RND19_021

