
 

 

 

Join/ 

Ymunwch â 

 SUSSED 

 

 

Aelodaeth 

(Am ddim i wirfoddolwyr) 

 

Name/Enw: ________________________ 

Address/Cyfeiriad: ___________________ 

__________________________________ 

Town/Tref:__________________________ 

Postcode/Cod post:_____________ 

E-mail/E-bost:_______________________ 

Tel/Ffôn:__________________________ 

Date/Dyddiad: ________________ 

£10 membership fee/ffi aelodaeth   

(Schools and Community Groups/Ysgolion a 

Grwpiau Cymunedol £25) 

Donation/Rhodd o:  £___________ 

Cheques/Sieciau: “SUSSED Wales” 

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn unol â Deddf Diogelu 

Data 1998. 

Ymunwch â ni! 
Morbi aenean 

Mae SUSSED yn fenter 
gydweithredol gymunedol, rhoddir 
elw i'n chwaer elusen, Cymru 
Gynhaliol.  

 

 

Cysylltu â ni 

Ffôn: 01656 783962 

www.sussedwales.com 

sussed@sustainablewales.org.uk 

4 / 5 Stryd James 

Porthcawl 

CF36 3BG 

 

 

Nwyddau Eco-chic - 
Lleol - Teg 

 
 

Siopa am 

newid 
 

 

10% Discount/ 

Disgownt 
 
(excluding food/ ac eithrio bwyd) 

 

100% Recycled Paper/Papur wedi’i ailgylchu 

PORTHCAWL 

http://www.sussedwales.com/
mailto:Sussed@sustainablewales.org.uk


 

 

SUSSED 
www.sussedwales.com 

 

Buddion pan 
fyddwch yn 

ymuno 
 

Mae aelodaeth o 
SUSSED yn golygu: 

 Disgownt o 10% 
ar bob eitem (ac 
eithrio bwyd) 

 Gwahoddiadau 
blaenoriaeth i holl 
ddigwyddiadau/no
sweithiau 
cymdeithasol 
SUSSED Cymru a 
Chymru Gynhaliol  

 Pleidlais yn y 
Cyfarfod 
Cyffredinol 
Blynyddol ar 
benderfyniadau 
pwysig sy'n 
effeithio ar 
SUSSED 

 Cylchlythyr 
Aelodau 

Lleol 
Bydd cryfhau ein 

heconomi leol yn sicrhau 

bod arian yn parhau i 

gylchredeg yn lleol gan 

gynnal ystod amrywiol ac 

unigryw o siopau a 

gweithgareddau i ni gyd 

eu mwynhau. 

 Darparu stondinau, 

arddangosfeydd, 

sgyrsiau a 

chyflwyniadau mewn 

digwyddiadau 

cymunedol.  

 Cefnogi gwirfoddolwyr 

ac aelodau. 

  

 Providing stalls, 

displays, talks and 

presentations at 

community events. 

 Supporting volunteers 

and members. 

 
 

Eco-chic 
Drwy hyrwyddo gwerthu'r 

nwyddau gorau organig, 

bioddiraddiadwy, wedi'u 

hailgylchu, neu sydd fel 

arall yn ecogyfeillgar, 

gallwn warchod yr 

amgylchedd heb 

gyfaddawdu ar ansawdd. 

 

Teg 

๏  Pris teg a sicr i'r 

cynhyrchwr 

๏  Dim llafur plant 

๏  Amodau gwaith 

diogel 

๏  Gwarchod yr 

amgylchedd 

๏  Hawliau i fenywod 

๏  Premiwm 

cymdeithasol 

    

Teg 
Amrywiaeth gwych a 

moesegol o roddion, 

dillad, bagiau, ategolion, 

dodrefn hardd  ac 

unigryw, eitemau i'r 

cartref, llyfrau a bwydydd 

blasus. 

 
Pŵer y Pwrs! Mae 
siopa yn SUSSED yn 
dangos eich bod wedi 
ymrwymo i leihau newid 
yn yr hinsawdd, 
anghydraddoldeb a'ch 
bod yn cefnogi swyddi 
lleol . 

Power of the Purse! 
Shopping at SUSSED 
shows you are 
committed to reducing 
climate change, 
inequality and 
supporting local jobs. 

 

SSSiiiooopppaaa   aaammm   
nnneeewwwiiiddd    

           Amrywiol a Gwahanol                                        Crand a Da                                      Gwaith Llaw a Naturiol 

Caredig i Bobl 

Caredig i'r Blaned 
 

People Friendly 

 Planet Friendly 

 

 

  

http://www.sussedwales.com/

