Closiwch
at y Cwmni
Dewch yn Bartner WNO

Dewch yn Bartner WNO
Mae Partneriaid WNO yn mwynhau
• Cylchgrawn y cefnogwyr
• E-newyddlennau a diweddariadau rheolaidd
• Archebu gyda blaenoriaeth
• Gwybodaeth ymlaen llaw am holl berfformiadau
a gweithgareddau WNO drwy’r tîm Codi Arian
• Cyfleoedd i fod yn bresennol mewn digwyddiadau
arbennig, gan gynnwys Diwrnod blynyddol
Partneriaid WNO*
• Mynediad i ymarferion gwisgoedd
• Eich enw wedi’i restru yn ein rhaglenni i gydnabod
eich cefnogaeth
Cefnogaeth yn cychwyn o £200

I ddod yn Bartner, llenwch y ffurflen hon, neu ewch i

wno.org.uk/partneriaid
*efallai y codir tâl ychwanegol

Fel Partner WNO byddwch yn cael cyfle i
ddod yn nes at y Cwmni, gan ymuno â
grŵp ffyddlon ac angerddol o bobl sy’n
mwynhau opera o’r radd flaenaf.
Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i feithrin
doniau drwy ein cynllun opera ieuenctid
llwyddiannus, ein rhaglen artist cyswllt,
ein prentisiaethau technegol a’n cynlluniau
profiad gwaith creadigol.
Byddwch yn chwarae rhan hollbwysig wrth
i ni wthio ein huchelgais artistig ymhellach,
gan gefnogi’r angerdd a gwaith caled sy’n
dod â chynyrchiadau ysbrydoledig i’r llwyfan.

Bydd eich cefnogaeth yn rym tu cefn i’n
gweledigaeth greadigol. Fel Partner WNO,
byddwch yn chwarae rhan hollbwysig yn
ein stori.

Dewch yn Bartner WNO
Teitl

Enw(au) cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad
Cyfeiriad (parhad)

Côd post

Ffôn

Symudol

E-bost

Dewiswch y math o aelodaeth
Os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, ticiwch y blwch
isod. Drwy wneud hynny, bydd Opera Cenedlaethol Cymru
(221538) yn gallu hawlio yn ôl y dreth cyfradd sylfaenol sydd
eisoes wedi cael ei thalu ar eich rhodd heb unrhyw gost
ychwanegol i chi, gan gynyddu gwerth eich rhodd o chwarter
o dan Gynllun Cymorth Rhodd y Llywodraeth.

Hoffwn wneud cyfraniad o £
i ddod yn:
Partner Cynorthwyol (£200 – £399)
□

Partner Sefydliad (£400 – £599)

□

Partner Cysylltiol (£600 – £1,199)

□

Partner Llawn (£1,200 – £3,000)

□

Partner Platinwm (£3,000+)

Rwyf yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac yn dymuno
i Opera Cenedlaethol Cymru drin pob rhodd o arian yr
wyf yn ei gwneud heddiw, yn y pedair blynedd diwethaf
ac yn y dyfodolfel rhoddion Cymorth Rhodd, hyd nes i
mi eich hysbysu’n wahanol.

Sut i dalu
• Cwblhewch y Ffurflen Debyd Uniongyrchol atodol a
nodwch os hoffech rannu eich aelodaeth yn rhandaliadau
misol

bob chwarter

blynyddol

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau ar unrhyw adeg drwy
anfon neges e-bost atom partneriaid@wno.org.uk neu
drwy ysgrifennu at y cyfeiriad isod. Gallwch weld ein polisi
preifatrwydd yma wno.org.uk/privacy.

Cysylltu
Fel rhan o’ch aelodaeth byddwch yn derbyn gwybodaeth
â â chynyrchiadau, cyngherddau,
yn rheolaidd gennym ynglyn
digwyddiadau arbennig, ffyrdd o gefnogi WNO a buddion
aelodaeth.
Rhowch wybod sut hoffech chi dderbyn y wybodaeth hon
Ie

Na

Post

Ie

Na

Ffôn

Ie

Llofnod
Dyddiad

• Ar-lein drwy ymweld wno.org.uk/partneriaid
• Cerdyn credyd/debyd drwy ein ffonio 029 2063 5015
• Siec yn daladwy i Welsh National Opera Ltd

E-bost

Rwy’n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig ac yn deall, os byddaf
yn talu llai o Dreth Incwm a / neu Dreth Enillion Cyfalaf na swm y
Cymorth Rhodd a hawliwyd ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth
honno, mae’n gyfrifoldeb arnaf i i dalu unrhyw wahaniaeth.

Iaith
Dewiswch eich iaith
Cymraeg

Saesneg

Na

Dychwelch y ffurflen i
Partneriaid WNO, Opera Cenedlaethol Cymru,
Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL

029 2063 5015
partneriaid@wno.org.uk
wno.org.uk/partneriaid

Eich rhodd i Opera Cenedlaethol Cymru
Mae eich rhodd i Bartneriaid WNO yn cynnwys gwerth buddion £17 (gan gynnwys £2.83 TAW) i’w prynu ar wahân drwy gysylltu â’r Swyddfa Datblygu ar
029 2063 5015. Bydd unrhyw swm a roddir dros y gwerth hwn yn cael ei roi am ddim fel rhodd ac felly mae’n gymwys ar gyfer Cymorth Rhodd.

Rhif Elusen Cofrestredig 221538

Cyfarwyddyd i’ch banc neu
gymdeithas adeiladu wneud rhodd
trwy Ddebyd Uniongyrchol

Llenwch y ffurflen gyfan gan ddefnyddio beiro a’i
hanfon i:
Rhif Adnabod y Dechreuwr

Partneriaid WNO
Opera Cenedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
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Enw(au) daliwr/dalwyr y cyfrif

Rhif cyfeirnod

Rhif y cyfrif banc/cymdeithas adeiladu

Cyfarwyddyd i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
A fyddech cystal â thalu Welsh National Opera Ltd o’r cyfrif
a nodir ar y cyfarwyddyd hwn yn amodol ar y mesurau a
sicrheir gan y diogelwch Gwarant Debyd Uniongyrchol.
Deallaf y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda Welsh National
Opera Ltd ac, os felly, anfonir manylion yn electronig i’m
banc/cymdeithas adeiladu.

Côd didoli cangen

Enw a chyfeiriad llawn eich banc neu gymdeithas adeiladu
At: Y Rheolwr
Banc neu gymdeithas adeiladu
Llofnod

Cyfeiriad
Côd post

Dyddiad

Gall banciau/cymdeithasau adeiladu wrthod derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol o rai mathau o gyfrifon.
DDI2

Dylai’r talwr ddatgysylltu a chadw’r gwarant hwn

Gwarant Debyd Uniongyrchol
Return this form to:
• Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu
WNO Friends, Welsh National Opera
Debydau Uniongyrchol.
Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff, CF10 5AL
• Os bydd unrhyw newid i symiau, dyddiadau neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Welsh National Opera Ltd yn
rhoi gwybod
i chi
o leiaf
diwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif cael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi’n
Tel
029
206310
5014
gofyn i Welsh
National
Opera Ltd gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi pan wneir y cais.
Email
friends@wno.org.uk
• Os bydd Welsh National Opera Ltd, neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, yn gwneud camgymeriad ynghylch
talu eich Debyd Uniongyrchol, mae gennych yr hawl i dderbyn ad-daliad llawn ar unwaith o’r swm a dalwyd gan eich
banc neu gymdeithas adeiladu. Os byddwch chi’n derbyn ad-daliad nad oedd gennych yr hawl i’w dderbyn, mae’n
rhaid i chi ei dalu yn ôl pan fydd Welsh National Opera Ltd yn gofyn i chi wneud hynny.
• Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd drwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd
angen cadarnhad ysgrifenedig. Dylech hefyd anfon copi o’ch llythyr at Welsh National Opera Ltd.

Closiwch at y Cwmni
Dewch yn Bartner WNO
029 2063 5015
partneriaid@wno.org.uk
wno.org.uk/partneriaid
facebook.com/welshnationalopera
instagram.com/wnotweet
@wnotweet

