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CRYSAU T MACMARATHON
Oherwydd bod galw mawr amdanynt, mae Crysau „T‟ arbennig
wedi cael eu cynllunio ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn.
Maent o safon uchel “Fruit of the Loom” ac maent ar gael mewn
pedwar gwahanol faint. Maent yn grysau gwyn ac ar y blaen
mae‟n nodi‟r digwyddiad. Ar y cefn mae‟n nodi enwau‟r prif
fannau aros ar hyd y llwybr a‟r pellter rhwng pob pwynt.
Y mae‟r Crys yn £7.50 gan gynnwys cludiant. Dylai unrhyw
archeb am y Crysau gyrraedd erbyn 25 Gorffennaf. Byddant
yn cael eu postio atoch ym mis Awst, mewn da bryd ar
gyfer y Macmarathon.
Cwblhewch y ffurflen archeb isod a‟i hanfon ynghyd â‟r siec
yn daladwy i Cymorth Canser Macmillan i Cymorth
Canser Macmillan, Ysbyty Gorseinon, Heol Brynawel,
Gorseinon, Abertawe, SA4 4UU 01792 540079

Pwysig: Nid yw‟r yswiriant yn ddilys ar gyfer plant dan 15 oed.
Faint o seddi ar bws Rhossili sydd eu hangen?………………….
Faint o seddi ar bws Port Eynon sydd eu hangen? ....................

A ydych yn gerddwr cyson yn y Macmarathon? …………….
Faint o weithiau?
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Anfonwch eich Ffurflen Gofrestru wedi ei chwblhau ynghyd â
siec am £6 y person yn daladwy i Cymorth Canser
Macmillan, Ysbyty Gorseinon, Heol Brynawel, Abertawe,
SA4 4UU.
Danfonir pecyn gwybodaeth atoch yn cynnwys RHIF CERDDED
i wisgo ar y ddiwrnod, cadwch yn ddiogel ar gyfer yr 11eg.

Maint

Nifer sydd eu
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Pris (£5 yr un)
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Mawr
Mawr iawn
CYFANSWM
Plîs anfonwch y Crysau T uchod at:
Enw: …………………………………………………………….…
Cyfeiriad: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…

Macmillan Cancer Relief, Elusen Gofrestredig, rhif. 261017
Cwmni a gyfyngir gan warant, wedi ei gofrestru yn Lloegr Rhif 2400969
Swyddfa Gofrestredig: 89 Albert Embankment, Llundain SE1 7UQ

………………………………………Cod Post: ………………….

