Please fill out BOTH sides of this form and mail it along with $50 deposit check payable to:

Tranh Nguyen

From:
To: Mrs. Tranh Nguyen
1600 Valley Club Dr.
Lawrenceville, GA 30044
Memo: EastVAY Camp 2017

EASTVAY CAMP 2017 - REGISTRATION FORM
Full name:

Gender:

Male

Female

D.O.B :

/

/

Address:
Email:

Phone:

Church:

Career:

Check all that apply:

First-time Camper

Amount Deposit :

Group Registration
Check

Cash

T-Shirt Size:

XS

S

M

L

XL

Balance remain:

Please list all food and drug allergies you may have:
Camp Fee: $110 for individual registration | $100 for each member in group registration (10+)

First-time campers get $10 discount! | Registration Deadline (with discounts): 05/15/2017
Các Bạn Thân Mến!
Đoàn Thanh Niên Việt Nam, Phân Đoàn Miền Đông lại một lần nữa vui mừng chào đón, mời gọi các bạn thanh niên xa gần đến với Trại Hè
2017 được tổ chức tại Table Rock Wesleyan Camp, South Carolina vào dịp cuối tuần và Lễ Memorial Day từ 7 p.m. tối Thứ Sáu 26 đến 12
p.m. trưa Thứ Hai 29 Tháng 5, năm 2017. Đến với trại, các bạn cũng sẽ được làm quen, gặp gở các bạn mới, tham gia những trò vui chơi
lành mạnh, và điều quan trọng là được học hỏi lời Chúa, tham dự những buổi hội thảo do các vị Mục Sư hướng dẫn, và được quây quần bên
ngọn lửa trại trong tiếng nhạc du dương và giọng hát của các trại viên tôn cao danh Chúa.
Đối với các bạn đã tham dự trại, đây là cơ hội để các bạn nhắc lại những kỉ niệm đẹp trong những kỳ trại vừa qua, và gặp gỡ lại những
gương mặt thân thương sau một năm vắng bóng, và cũng thể được dịp gặp gở làm quen với các bạn mới xa gần.
Đối với các bạn lần đầu tiên đến với Trại, các bạn sẽ kinh nghiệm được bầu không khí gia đình anh em trong Chúa.
Đoàn Thanh Niên Phân Đoàn Miền Đông hân hạnh đón tiếp các bạn đến với trại.

Những điều cần ghi nhớ để mang theo:
- Túi ngủ hay mền, khăn trải giường, và gối.
- Đồ dùng vệ sinh cá nhân
- Kinh Thánh và vở ghi chép
- Không nên mang theo nữ trang và vật dụng quí giá
- Mang theo những nụ cười tươi.

See you all at East VAY Camp 2017
! Wesleyan Camp and Retreat Center
Table Rock

127 Bethany Cove Dr, Pickens, SC 29671

Things to bring with you:
- Sleeping bag, bed sheets and pillows.
- Personal hygiene products.
- Your Bible & notepad.
- Do not bring jewelery or any expensive items.
- Bring your beautiful smiles.

Ban Linh Vụ:

Thành Phần Ban Tổ Chức:
- Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
Đoàn Trưởng Thanh Niên Giáo Hạt
- Mục Sư Võ Hoàng Hải
Phân Đoàn Trưởng TN Vùng Đông
- Staff từ nhiều Ban Thanh Niên trong vùng.

I,

Mục Sư Jimmy Khánh Nguyễn
MS Cộng Tác HT. South Bay, CA
Đặc Trách Linh Vụ & Huấn Luyện Lưu Hành
Mục Sư Nguyễn Hữu Nhựt
Quyền Quản Nhiệm HT. Charlotte, NC
Mục Sư Võ Hoàng Hải
Phân Đoàn Trưởng TN Vùng Đông

Liên lạc:
- Mục Sư Võ Hoàng Hải
Mobile: 404-754-6189 - Email: vohai202@yahoo.com
- Mrs. Sara Võ
Mobile: 770-367-5252 - Email: saravo1713@gmail.com
- Mrs. Tranh Nguyễn
Mobile: 404-660-4716 - Email: tranhnguyen@yahoo.com

, declared that the above information is true in consideration of my participation in the EastVAY Camp 2017, 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 2017, their members, officers, employees, agents,
representatives, successors, an assigns from any and all liabilities, claims, losses, and expenses, however, they may be caused and whether or not caused
by their negligence, including costs and attorneys 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 EastVAY Camp 2017's commission.
Camper must be at least 14 year of age, and if you are under the age of 18, consent of a parent to legal guardian is required.

Camper’s signature:

Date:

Parents/Legal guardian’s signature:

Date:

Guardian’s Phone:

Đoàn Thanh Niên Tin Lành Việt Nam
Phân Đoàn Miền Đông / East VAY
www.eastvay.org
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