HỘI HƯỚNG ðẠO VIỆT NAM VÀ THÂN HỮU CHLB ðỨC
Die vietnamesischen PfadfinderInnen und Freunde i.d. BRD e.V.
Email: ngoc-anh2@t-online.de

Số 03-10 HDVN-CND
Berlin, ngày 08.02.2010

Kính gửi :

- Hội ðồng Trưởng
- Ban Huynh Trưởng các Liên ðoàn :
Sào Nam – Hùng Vương – Hoa Lư
- Quý Hướng ðạo Trưởng Niên
- Quý Trưởng,
- Quý Phụ huynh/Thân hữu và các em ñoàn sinh

.
V/v : Mời tham dự trại Bách Hợp 16.
Kính thưa Quý Trưởng,
HðTrN,
Phụ huynh và Thân hữu,
Như thường lệ, năm nay trại Bách Hợp 16 của CN chúng ta sẽ tổ chức với :
Mục ñích :
- Giữ vững tình anh chị em HðVN CN-ðức
- Ôn luyện các kỹ năng chuyên môn
- Tạo tình thân giữa HðTrN – PH&TH cũng như với các Lð
- Cố gắng phát triễn khả năng cá nhân các em
Thời gian : từ 14 giờ ngày thứ Sáu 02.04.2010 ñến 12 giờ thứ Hai 05.04.2010.
ðịa ñiểm : Pfadfindergelände Fallingbostel e.V.
Tietlinger Lönsweg 42E
29683 Bad Fallingbostel
(http://www.pfadfinder-fallingbostel.de)
Trại phí: Bao gồm chi phí ẩm thực, chỗ ngủ trong thời gian Trại
- 50 € cho một tham dự viên,
- Cùng trong một gia ñình thì em ñoàn sinh thứ 2 là 40€, và em ñoàn sinh thứ 3 là
35€, các em dưới 6 tuổi ñược miễn phí nếu ngủ chung với PH.
Các vật dụng cần mang theo :
- Cá nhân : quần áo thay ñổi, nón, găng tay, áo ấm, vớ, khăn tắm, khăn lau, vệ sinh cá nhân,
chén, bát, ly, muỗn, ñũa, sổ tay, viết, dây, la bàn (nếu có), ñèn Pin, túi ngủ, nệm hơi, áo
mưa, lều (nếu muốn ngủ ngoài trời).
- Các em dưới 18 tuổi phải có giấy ưng thuận của Phụ huynh.
- Các ñơn vị: Ngoài vật dụng lều trại, ñừng quên vật dụng dùng trong việc nấu ăn ngoài trời:
như nồi, chảo, sô ñựng nước, rổ, dao, thớt, hộp quẹt..v..v… (Nấu ăn trong bếp thì ñã có ñầy
ñủ dụng cụ)
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- Xin lư ý: KHÔNG MANG theo các vật quí giá. Trong trường hợp thất thoát, BTC không
chịu tránh nhiệm.
Ghi danh tham dự :
Quý PH/TH ghi danh dự trại theo các Lð ñịa phương hoặc ghi danh theo ñịa chỉ ñầu thư mời. Hạn
cuối là ngày 30.03.2010.
Dự kiến chương trình sinh hoạt :
Sinh hoạt theo tiểu trại, gồm : Ấu - Thiếu - Thanh và Trưởng Niên + PH/TH.
Chương trình sinh hoạt Trại ñược dự kiến như sau :
Thứ Sáu 02.04.10

Thứ Bảy 03.04.10

Chủ Nhật 04.04.10

Thứ Hai 05.04.10

Thủ tục nhập trại - nhận chỗ ngủ - thủ công trại,
Sinh hoạt Tiểu Trại - làm quen,
Ăn chiều
Khai mạc Trại, Lễ tiển các em lên Thanh
08:00 Thể dục
Sinh hoạt Tiểu Trại (Thiếu/Thanh: Trò chơi lớn, Ấu: thám du)
Thi Chuyên hiệu,
Thám du ñêm,
Giờ Tinh Thần…
08:00 Thể dục
Ngày văn hoá 3 Miền (Bắc, Trung,Nam): Các tiết mục Trang hoàng,
văn nghệ, trình diễn y phục, nấu ăn, theo miền và ñố vui, trò chơi chung các
miền.
09:00-09:30 Chia Miền
09:30-10:00 Sinh hoạt miền
10:00-11:30 Trình diễn y phục, văn nghệ
11:30-14:00 Nấu ăn theo miền, tập văn nghệ
14:00-15:00 Trò chơi kết thân
15:00-16.00 ðố vui ñể học các miền
16:00-20:00 Nấu ăn theo miền, tập văn nghệ chuẩn bị lửa trại,
20:00-22:00 Lửa Trại.
08:00 Thể dục,
Tổng kết toàn trại,
Tổng vệ sinh
Trao quà - Chia tay.

Mong sẽ ñược ñón tiếp quý PH/TH cũng như sẽ gặp các Trưởng và các em.
Thân ái BTT
Chi Nhánh Trưởng
Nguyễn Ngọc Anh
Tb: Yêu cầu các ñơn vị chuyển tiếp thư mời này ñến HðTrN; PH/TH thuộc ñịa phận sinh hoạt của
Lð.
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