
 

Thư Mời Tham Dự Trại Tháng 11-2012 
 

Thân mời quý vị tham dự trại Thiếu & Thanh LÐ Ra Khơi sẽ được tổ chức như sau: 
Thời gian: ngày 10 -11  tháng 11 năm 2011, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 
Ðịa điểm:  Coyote Lake, Gilroy, CA., chừng gần 1 giờ lái xe từ San Jose. 

 
(Direction:  Coyote Lake – 10840 Coyote Lake Road, Gilroy, CA 95020 – (408)842-7800: 
From U.S. Highway 101 in Gilroy., take the Leavesley Road exit. Proceed east on Leavesley Road 2 miles to 
New Avenue. Proceed north on New Avenue .5 miles to Roop Road. Proceed 3.5 miles east on Roop Road into 
the foothills past the Mendoza Ranch entrance. Turn left into the park and proceed one mile north to the 
entrance station and visitor center. Follow signs to campground.) 

 
Trại phí: Gồm ẩm thực, đất trại: 
- $35.00 / mỗi phụ huynh và thân hữu. 
- 5 tuổi trở xuống miễn phí. 

(Ban quản trại sẽ lo phần ẩm thực cho toàn trại) 
Quý vị sẽ điền phiếu ghi danh tham dự trại đính kèm và gửi về cho LÐ đúng hạn kỳ (xem phiếu ghi danh).   
Ghi chú: Trại này dành cho Thiếu và Thanh sinh. (Sói con & Chim non nếu đi trại sẽ theo phụ huynh, sẽ không có chương 
trình trại cho Sói con và Chim non). 

  
CHƯƠNG TRÌNH 

 
THỨ BẢY, NOV 10:  
- 7:00AM  :  Khởi hành (departure) 
- 9:00 - 12:00PM:  : Nhập trại - Dựng trại - Sinh hoạt tiểu trại (Check-in , tent set up - Subcamp activity)  
- 12:00 noon:  : Cơm trưa 
- 1:00PM  : Chào cờ khai mạc trại (Flag Opening Ceremony) 
- 2:00 - 4:00PM  : Sinh hoạt trại (Camp activities) 
- 4:30PM- 5:30PM : Thi nấu ăn (các em) (Cooking contest) 
- 6:00PM : Cơm chiều (Dinner) 
- 7:00 - 8:00PM : Giờ tiểu trại (Subcamp time) 
- 8:00 - 9:30PM : Lửa trại 
 
CHỦ NHẬT, NOV 11: 
- 7:00AM  : Thức dậy - Ðiểm tâm. (Get up – Breakfast) 
- 8:30AM  : Giờ tinh thần (Scouts’ Own) 
- 9:00 - 11:00AM  : Sinh hoạt trại (camp activities) 
- 11:30AM -12:30PM : Cơm trưa - (Lunch) 
- 1:00PM – 2:00PM : Hạ trại (tents down – Clean up) 
- 2:00 - 3:00PM  : Tổng kết – Chia tay (Camp summary - Closing ) 
- 3:00PM  : Ra Về Bình An (Check out – A safe trip home) 
  
 LÐ Ra Khơi thân mời. 
 
(please visit www.rakhoi.org for more info about the event) 
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