HƯỚNG ÐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Giáo Phận Houston Galveston

Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt

Trại Tĩnh Tâm 2010

Xin thân mời quý vị cùng tham dự với con, em của mình một kỳ Trại Tỉnh Tâm cấp Liên đoàn , sẽ được
tổ chức với các chi tiết sau đây:
A- CHI TIẾT KỲ TRẠI:
1-Tên kỳ trại: …Trại Tĩnh Tâm 2010………….
2-Thời gian trại: Từ Thứ Sáu Ngày 05 Tháng 3 Năm 2010 đến Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 3 Năm 2010
3- Ðịa điểm trại: Dòng Chúa Cứu Thế, 3417 Little York Rd. , Houston TX 77091
4- Phương tiện chuyển vận: Tư ̣ Túc
B-CHI TIẾT VỀ TRẠI VIÊN
1-Tên trại viên:
...……………………………………………………............
................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
Tham dự với tư cách: Phụ huynh/giám hộ ( ), Thân hữu ( ) , Ðoàn sinh ( ) , Trưởng ( )
2- Ðịa chỉ Trại Viên: …………………………………………………………............Phone: ………………
3 - Tên Bác Sỉ Gia Đình: ………………………………………...........Phone: ……………………
C-TRẠI PHÍ : Ủng hộ Nhà Dòng và các Cha: $10/1 người + tiền thực phẩm 3 ngày: $15,00/1 người (miển
phí cho trẻ em dưới 7 tuổi đi theo thân nhân)
1-Số người tham dự trại: ………….X $ $25.00 = $………….
2-Trả trại phí bằng: CASH hoặc CHECK (xin đề: pay to the order of: BSA Troop 999)
3-Trao tận tay trưởng đơn vị hay gởi về địa chỉ:
D-WAIVER FORM (application is not valid without waiver) I, the undersigned, understand the hazard of allowing my
child/relative participating in this event and assume full responsibility for any injury, accident or illness which may occur during or as
a result of his/her participation in or while on the premises of this event. I hereby release and hold harmless the sponsors, promoters,
and all other persons and organizations associated with this event.
Child name:…………………………………………….........Parent/guardian name: ………………………………………………

Date:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature of parent/guardian ______________________

