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Phiếu Ghi Danh Tham Dự Trại May 2015 - LÐRK 
(Dành cho Phụ huynh & Thân hữu ) 

 
Xin điền mẫu này với đầy đủ chi tiết yêu cầu và gửi về cho LÐRK chậm nhất là ngày 17 tháng 5 năm 2015. 
(Hướng Ðạo Sinh xin dùng Giấy Báo Trại của LÐ, không cần điền tên vào giấy này) 
 

Tên vị đại diện gia đình:_______________________________________  (phải 18 tuổi trở lên) 

Số điện thoại:_______________________ E-mail (nếu có): ________________________________ 

Có con em ở đơn vị: ___ Ấu (Sói con, Chim non). ___ Thiếu Nam. ___ Thiếu Nữ. ___ Thanh. ___Tráng. 

Tên các người trong gia đình tham dự trại kể cả vị đại diện: 

        (Adult size) 

1/ ____________________________ tuổi_____   T-Shirt size _____  ( size s, m, l, xl, 2x ) 

2/ ____________________________ tuổi_____   T-Shirt size _____  ( size s, m, l, xl, 2x ) 

3/ ____________________________ tuổi_____   T-Shirt size _____  ( size s, m, l, xl, 2x ) 

4/ ____________________________ tuổi_____   T-Shirt size _____  ( size s, m, l, xl, 2x )  

5/ ____________________________ tuổi_____   T-Shirt size _____  ( size s, m, l, xl, 2x )  

6/ ____________________________ tuổi_____   T-Shirt size _____  ( size s, m, l, xl, 2x )  

 

 

 

Số người: __________ x 50.00 = $_____________ 

Số người 5 tuổi trở xuống (miễn phí):__________  (muốn có áo thun xin đóng 10 Mỹ Kim mỗi áo) 

Tổng số người tham dự trại: ___________   

Số xe sẽ lên trại:____________ 

(Carpool - Nếu được để tiết kiệm tiền xăng) 

Chi, ngân phiếu đính kèm: $__________       (Xin đề: BSA) 

Chúng tôi ký tên dưới đây để xác nhận: 
 Chúng tôi đã hiểu rằng việc tham gia trại của LÐ Ra Khơi tổ chức là hoàn toàn do sự tự nguyện của 
chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng là số tiền đóng ghi danh tham dự trại sẽ không được hoàn trả lại nếu chúng 
tôi đổi ý không tham dự sau ngày 17 tháng 5, 2015.  Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi rủi ro có 
thể xảy ra cho gia đình và bản thân chúng tôi trong suốt thời gian tham dự trại tại: 
Eastman Lake vào các ngày  May 23-25, 2015 
 
 
Ký tên: ___________________________________ ngày: __________________________ 
 
Người nhận phiếu: __________________________ ngày: __________________________ 
 
 


