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EASTVAY CAMP 2022 - REGISTRATION FORM

Full Name: _____________________________________________ 

Address: _______________________________________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________ 

   Gender:  ꢂꢂ⃝ꢂꢂMaleꢂꢂꢂꢂꢂꢂ⃝ꢂFemale             DOB: __/__/__ 

Phone: ______________________________________ꢂ 

Grade: ______________________________________ Church: __________________________________________________ 

 First-time Camper ⃝                       Group Registration (10+) ⃝         T-Shirt Size: (fill out this QR form by 5/1/22) 
https://forms.gle/1PufsSRMsaZeQVzM6 

 Amount Deposit: $_________       Check ⃝ꢂꢂ   Cash ⃝      Zelle (404) 660-4716 with “Full Name Camp 2022”  ⃝   
Remaining Balance Due at Camp: $____________ 

Any food and/or drug allergies: ____________________________________________________________________________________ 

Camp Fee: $110 for individual registration - $100 for each member in group registration (10+) 
First-time campers get $10 discount!  REGSITRATION DEADLINE (WITH DISCOUNTS): 05/15/2022 

Các Bạn Thân Mến! 

Đoàn Thanh Niên Việt Nam, Phân Đoàn Miền Đông lại một lần nữa vui mừng chào đón các bạn Thanh Thiếu Niên xa gần đến với 
trại hè năm 2022. Trại hè sẽ được tổ chức tại Table Rock Wesleyan Camp, South Carolina vào dịp cuối tuần lễ Memorial Day’s 
Weekend từ 7:00 pm tối thứ 6 ngày 27 tháng 5 cho đến trưa 12:00 thứ 2 ngày 30 tháng 5. Khi đến với kỳ trại hè này, các bạn sẽ 
được làm quen, gặp gỡ các bạn mới cùng niềm tin, tham gia những trò chơi lành mạnh, và trên hết là được học lời Chúa và gần 
với Lời Ngài trong sự tươi mới, phước hạnh. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ được quây quần bên những ngọn lửa trại cùng với 
nhiều bài Thánh ca tôn cao danh Chúa. Rất ao ước sau một năm vắng bóng từ kỳ trại năm trước, chúng ta sẽ được cùng nhau gặp 
mặt và thờ phượng Chúa nhé! 

Đoàn Thanh Niên Phân Đoàn Miền Đông xin hân hạnh đón tiếp các bạn đến với kỳ trại năm nay, năm 2022! 

Table Rock Wesleyan Camp
  127 Bethany Cove Drive 

  Pickens, SC 29671 

Electronic submissions: send completed form to eastvaycamp@gmail.com with subject line “Full Name Registration Form”



LIÊN

       Thành Phần Ban Tổ Chức: 
       MS Võ Hoàng Hải- Phân Đoàn Trưởng 
       Staff từ nhiều HTTL trong vùng 

Ban Linh Vụ: 
MS Diễn Giả: Timothy Nhân Tâm Nguyễn 
MS Nguyễn Hữu Nhựt 
MS Stephan Brown 
MS Võ Hoàng Hải 

 Liên Lạc: 
Mục Sư Võ Hoàng Hải - 404-754-6189 
vohai202@yahoo.com 
Tranh Nguyễn - 404-660-4716          
tranhnguyen@yahoo.com  

 Sara Võ - 770-367-5252   
saravo1713@gmail.com 

I, , declared that the above information is true in consideration of my participation in the EastVAY Camp 2022, I shall and hereby 
do, for myself, my heirs, executors, administrators, and assigns agree to expressly assume all risk or loss of, or damage, or injury to 
my person, or property and release, and agree to indemnify, and save harmless the organizing committee of the EastVAY Camp 2022, 
their members, officers, employees, agents, representatives, successors, an assign from any and all liabilities, claim, and expenses, 
however, they may be caused and whether or not caused by their negligence, including costs and attorney’s fees, arising directly or 
indirectly from my participation in this event. I also confirmed that I have read, under-stood and will fully comply rules and regulations of 
the EEastVAY Camp 2022’s commission. Camper must be at least 14 years of age, and if you are under the age of 18, consent of a 
parent to legal guardian is required. 

Camper’s signature: Date: 

Parent/guardian’s signature Date:  Phone: __________ 

Đoàn Thanh Niên Tin Lành Việt Nam 
Phân Đoàn Miền Đông / EastVAY 

www.eastvay.org 


	Full Name: 
	Address: 
	Email: 
	Phone: 
	Church: 
	Amount Deposit: 
	Remaining Balance Due at Camp: 
	Any food andor drug allergies: 
	Name: 
	Street Address: 
	City, State, Zip Code: 
	Check: Off
	Grade / College / Post-Education: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Date: 
	Camper Full Name: 
	Guardian signature: 
	Camper signature_es_:signer:signature: 
	Guardian phone number: 
	Check Box18: Off
	DOB: 
	Day: 
	year: 
	Check Box19: Off
	Date 2: 


