
MANYLION AELODAETH PHRAME 

Mae tair lefel i’n haelodaeth ar gyfer 2021:  

Dilynwyr , Newydd-Ddyfodiad a Ffrind  

Dilynwyr: Ffi flynyddol - Am ddim 

Gall dilynwyr weld ein holl weithgaredd cyfryngau cymdeithasol (Instagram, Twi?er a Face-
book) a chynnwys gwefan. Pan fydd ein ddigwyddiadau corfforol neu ddigidol am ddim yn 
digwydd, gwahoddir dilynwyr i ymuno â ni. Pan fyddwch chi’n tanysgrifio i’n rhestr bosJo by-
ddwch hefyd yn cael gwybod pryd mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal a newyddion 
gan y cyd.  

Ar gyfer hyn y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw tanysgrifio i’r rhrestr bosJo a dilynwch ni are 
gyfrangau cymdeithasol.  

Newydd-Ddyfodiad: Ffi Flynyddol - £5  

Mae aelodaeth newydd-ddyfodiaid yn cynnwys: 

• Cylchlythyrau misol  

• Galwadau allan i arddangos (cyflwynwch eich gwaith!)  

• Gwahoddiadau i PhotoJams & Instagram Take-over  

• Mynediad i’r fforwm a’r blog yn dod yn fuan i’r wefan 

• Gostyngiad o 5% i ddigwyddiadau â thocynnau, fel Sesiynau Datblygiad Proffesiynol  

Ffrind: Ffi flyneddol - £10 

• Cylchlythyrau misol  

• Galwadau allan i arddangos (cyflwynwch eich gwaith!)  

• Gwahoddiadau i PhotoJams & Instagram Take-over  

• Gostyngiad o 10% i ddigwyddiadau â thocynnau, fel Sesiynau Datblygiad Proffesiynol  

• Cyflwyniadau prosiect ac arddangosfa - Gall ffriendiau gyflwyno syniadau arddangos a 
phrosiect i’r cyd, a derbyn cymorth gan y Bwrdd Cynghori i ddatblygu a chynnal prosiectau.  

• Cyfranogiad gweithredol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Phrame Cymru 



• Adran aelodau ar wefan Phrame, sy’n cynnwys bio cryno, delwedd enghreiZiol o gysyll-
Jadau gwaith a chyfryngau cymdeithasol, ynghyd â mynediad i gyfrannu at ein blog a’n 
fforwm yn dod yn fuan i’r wefan.  

Cyd-ffotograffic Phrame Cymru 

FFURFLEN AELODAETH / ADNEWYDDU 

Croeso a helo! Rydym yn falch iawn eich bod wedi penderfynu ymuno neu adnewyddu eich tanysgrifiad i Phrame 
Cymru. Disgwylir tanysgrifiadau ar 1 Ionawr bob blwyddyn.  

Bydd y tanysgrifiad ar gyfer eich aelodaeth yn cyfrannu at redeg a thwf Phrame. Trwy gydol y flwyddyn ein nod 
yw darparu amgylchedd diogel croesawgar i’n haelodau dyfu a datblygu fel ymarferwyr ffotograffig mewn ystod 
eang o gyd-destunau gan gynnwys ffotograffiaeth ymarferol ac ymarferol, ysgrifau damcaniaethol a mwy.  

Mae’n well gennym gymryd taliadau trwy BACS, ond rydym hefyd yn croesawu taliad yn ôl y Rheol Sefydlog gan 
fod hyn yn torri i lawr ar ein gweinyddiaeth. Os ydych am ddefnyddio’r dull hwn, cwblhewch y cyfarwyddyd Rheol 
Sefydlog yn ogystal â’r ffurflen isod.  

Rydw i / Rydyn ni * am ymuno / adnewyddu * fy / ein * tanysgrifiad i Phrame Wales.   

Tanysgrifiad:  Newydd-ddyfodiad £5/ Ffriend £10  

Os na allwch wneud taliad trwy BACS byddwn  hefyd yn derbyn siec neu P.O yn daladwy i Phrame CollecJve.  

Enw:………………………………………………………………………………………..  Dyddiad: ................................. 

Cyfeiriad:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

......................................................................................................... Cod post ………………............ 

 Rhif ffôn:………………………………..         E-bost: …………………………………………………………………………… 

Cymorth rhodd    Os ydych chi’n drethdalwr, Jciwch yma….  fel y gall Phrame CollecJve adennill y dreth rydych 
chi eisoes wedi’i thalu ar yr arian hwn.  

FFURFLEN GORCHYMYN SEFYDLOG - CYFARWYDDYD I’R BANC 

I  (enw a chyfeiriad y banc):…………………………………………………………………………………………….. 

Cod post.............................. 

Rhyf cyfrif………………...             Cod didoli………………….. 

Enw cyfrif ....................................................................... 

Gofynnaf drwy hyn a’ch awdurdodi i dalu i’r cyfrif cyfredol, i gyfrif Phrame CollecJve    rhyf cyfrif 23-69-72 A/c no 
22215580 fy /einr* tanysgrifiad blynyddol o £5/ £10 ar  …………….. neu cyn gynted â phosibl wedi hynny, ac wedi 
hynny ar 1 Ionawr bob blwyddyn, i ddebydu’r un swm i’m cyfrif â’ch banc. [dieu fel y bo’n briodol] 

Canslwch unrhyw Reol Sefydlog blaenorol o blaid y buddiolwr. 



Llofnod ………………………………………….................  Enw Llawn ................................................... 

Cyfeiriad:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cod Post:  …………………………….  Dyddiad: ………………………………………………………………………….. 

Dychwelwch y ffurflen a’r taliad i:  
 
phramecollecJve@gmail.com


