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Paentiad o Glawdd Offa ger Springhill gan yr artist Elaine Morgan
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Rhif Elusen 503821

Cymdeithas Clawdd Offa

Sefydlwyd Cymdeithas Clawdd Offa ym
1969. Ni yw grŵp cyfeillion Clawdd Offa a
Llwybr Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa.
Fel elusen a seilir ar aelodaeth rydym yn
hybu gwell dealltwriaeth o’r Clawdd ac yn
hybu cadwraeth ohono. Rydym hefyd yn gofalu am
anghenion gwybodaeth cerddwyr ac ymwelwyr â’r ardal.

Canolfan Clawdd Offa

Rydym yn rhedeg Canolfan Ymwelwyr Clawdd Offa yn Nhrefy-clawdd sydd â byrddau arddangos gwybodaeth am Glawdd
Offa, y Llwybr Cenedlaethol a’r Mers. Mae yno hefyd ystafell
de, siop lyfrau a chofroddion, a llyfrgell gyfeiriol fechan. Mae
tair ystafell yn y Ganolfan y gellir eu hurio ac mae trwydded ar
gyfer priodasau. Mae rhan o’r Clawdd nepell o’r Ganolfan.

Ymaelodi â Chymdeithas Clawdd Offa

Trwy ymaelodi bydd aelodau’n derbyn cerdyn aelodaeth
a bathodyn a chopi o’n cylchgrawn lliw deirgwaith y
flwyddyn. Mae ein Cronfa Gadwraeth yn cefnogi
Swyddog Llwybr Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa gyda
grantiau ar gyfer prosiectau sy’n hybu cadwraeth
hirdymor a lles yr heneb. Rydym hefyd yn cyfrannu i
fentrau cadwraeth gyda Cadw a Historic England.

Ni fydd Cymdeithas Clawdd Offa byth yn trosglwyddo
eich gwybodaeth bersonol, breifat i drydydd parti heb
eich caniatâd. Ni fyddwn yn defnyddio eich cyfeiriad,
ebost a rhif ffôn ond i gysylltu â chi am eich aelodaeth.
Mae ein Polisi Preifatrwydd llawn ar-lein yn
www.offasdyke.org.uk/privacy-policy

Dewiswch sut yr hoffech i ni gysylltu â chi os
gwelwch yn dda

Enw(au) & Teitl(au) ...........................................................

..........................................................................................

Cyfeiriad............................................................................

..........................................................................................

Cod Post ...........................................................................
Dyddiad.............................................................................

Gwirfoddoli ac allgymorth

Os oes gennych ddiddordeb mewn ennill profiad ymarferol o
waith gwirfoddol mewn sefydliad treftadaeth blaenllaw,
cysylltwch â ni. Croesawn gymorth yn yr ystafell de, y siop,
y llyfrgell a hefyd gyda gofalu am ein hymwelwyr. Mae ein
gwaith allgymorth yn ymestyn ar hyd y Clawdd cyfan.

Cynllun Pasbort Cerddwyr
Rydym yn rhedeg cynllun Pasbort cerddwyr
Llwybr Clawdd Offa. Gwerthir y Pasbort i
gynnal Cronfa Gadwraeth Clawdd Offa.

Cymdeithas Clawdd Offa
Canolfan Clawdd Offa
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Ebost.................................................................................
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Unigolyn

Cyd / Teulu
(prisiau 2019)

£20 y flwyddyn

£25 y flwyddyn

Talwch gyda siec (Sterling) sy’n daladwy i ‘Cymdeithas
Clawdd Offa’ a phostiwch i Ganolfan Clawdd Offa, West
Street, Tref-y-clawdd, Powys, LD7 1EN. Neu talwch
gydag archeb sefydlog (gweler mandad banc) neu gyda
cherdyn dros y ffôn.

Medrwch ymuno ar-lein yn www.offasdyke.org.uk

Datganiad Rhodd Cymorth Elusen

‘defnyddio rhodd cymorth’

Medrwch gynyddu eich rhodd 25c drwy Rodd Cymorth
am bob £1 a wariwch. Bydd Cymdeithas Clawdd Offa yn
hawlio Rhodd Cymorth o’r dreth a dalwch ar gyfer y
flwyddyn gyfredol. Mae angen eich cyfeiriad er mwyn
eich adnabod fel talwr treth cyfredol yn y DU

Rwyf eisiau defnyddio Rhodd Cymorth ar fy rhodd o
£…........ ac unrhyw roddion a wnaf yn y dyfodol neu a
wneuthum yn ystod y 4 blynedd diwethaf

Rwyf yn dalwr treth yn y DU a deallaf mai fy nghyfrifoldeb
i fydd talu unrhyw wahaniaeth os byddaf yn talu llai o
Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na swm y
Rhodd Cymorth a hawlir ar fy rhoddion yn ystod y
flwyddyn dreth honno

Rwyf i eisiau i Gymdeithas Clawdd Offa hawlio’n ôl y
dreth ar fy rhodd/tanysgrifiad.

Bydd fy mil treth am y flwyddyn yn fwy na fy nhaliad
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Rhowch wybod i Gymdeithas Clawdd Offa os gwelwch yn
dda os hoffech ganslo’r datganiad hwn neu newid eich enw
neu gyfeiriad eich cartref neu os nad ydych bellach yn talu
digon o dreth incwm neu dreth enillion cyfalaf

TROWCH Y DDALEN I WELD Y MANDAD ARCHEB
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