Annwyl Gyfaill,
Mae eich tanysgrifiad i BARN yn dod i ben ar –
Er mwyn sicrhau parhad eich tanysgrifiad, cwblhewch y daflen hon a'i dychwelyd
atom cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda. Os na fyddwn wedi derbyn eich
taliad erbyn y dyddiad uchod, bydd eich tanysgrifiad yn dod i ben.
I’n cynorthwyo gyda’r broses o weinyddu’r cylchgrawn ac arbed costau, hoffem
eich annog i dalu eich tâl tanysgrifio gydag archeb banc drwy gwblhau’r manylion
banc isod. Ceir gostyngiad sylweddol wrth ddewis y dull hwn o dalu.
Eich Manylion:
Enw ………………………………………………....................
Cyfeiriad ……………………………………………………………………………….
Côd Post ………………………………………………………
Cyfeiriad E-bost………………………………………………………………………..
Rhif Ffôn Cartref ………………………… Rhif Ffôn Symudol……………………
Manylion eich Banc:
Enw’r Banc …………………………………………………………
Cyfeiriad y Gangen ………………………………………………………………….
Enw’r Cyfrif ……………………………………………………………………
Côd Didoli ……………………………….Rhif y Cyfrif ……………………………
Manylion Talu i’ch Banc:
Arian yn daladwy i: Banc Lloyds TSB, Blwch Post 1000, Rhydaman, BX1 1LT
Côd Didoli – 30-95-14
Enw’r Cyfrif – Cyhoeddiadau Barn Cyf

Rhif y Cyfrif – 02630426
Cyfanswm y Taliad – £30.00

Dyfynnwch y Cyfeirnod (i’w lenwi gan swyddog BARN)……………………………
Dyddiad y Taliad Cyntaf ……………………………… ac yn dilyn hynny dylid
gwneud y taliad yn flynyddol ar yr un diwrnod neu’r diwrnod gwaith canlynol, nes i
chi dderbyn hysbysiad pellach gennyf i’w ddileu yn ysgrifenedig.
Llofnod………………………………………….Dyddiad……………………..

Os nad ydych am danysgrifio drwy archeb banc gallwch ddewis
un o’r opsiynau canlynol:
Rhowch √

Hoffwn
dalu:

a) ag arian parod neu siec - llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd atom ynghyd
â’r taliad (sieciau yn daladwy i Cyhoeddiadau Barn Cyf.)
b) ar-lein - llenwch ffurflen danysgrifio ar-lein a thalwch â cherdyn credyd / debyd
trwy wefan BARN www.cylchgrawnbarn.com

Hoffwn aildanysgrifio a derbyn BARN drwy’r post am:




12 mis (£40.00)
24 mis (£65.00)




12 mis TRAMOR (£70.00)
36 mis (£90.00)

Dychwelwch at:
Mari Campbell
Swyddfa Barn, Y Llwyfan,
Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 3EQ
Ffôn: 01267 245676
E-bost: swyddfa@barn.cymru

