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Vovinam Victoria Camp 

 

Kính gởi qúy phụ huynh và học sinh Vovinam,  

  Nhân dịp chuẩn bị nghỉ hè, huấn luyện viên Vovinam sẽ tổ chức trại cho các môn sinh. Mục đích của kỳ 

trại là tạo cơ hội cho các em, cũng như huấn luyện viên, gặp nhau để có hoạt động thanh thiếu niên và khuyến 

khích tình thần đồng môn. Xin xem chi tiết sau đây. 

Dear parents and Vovinam students, 

  Vovinam Victoria will be holding its annual Vovinam Camp. The event aims to promote friendship and 

provide an opportunity for Vovinam students to participate in camp games and activities; and to build strong, 

positive relationships amongst centres. 

Ngày/Date:  Saturday 30th - Sunday, 1st December 2019 

Địa điểm/Location: Pax Hill Scout Camp 

450 Spencer St, Ballarat Central VIC 3350 

Contact information: (03) 5331 956 

http://www.paxhill.com.au/ 

Nơi và giờ gặp/ 

Meeting time and 

place: 

Meeting at 6:00 AM at Quang Minh Temple 

18 Burke St Braybrook 3019 

Returning at 5:00 PM at Quang Minh Temple 

Lệ phí/Cost:  Travel by Bus  $80 

Travel by own car $60 

(Includes accommodation and food) 

Liên lạc/Contact: Your instructors 

Note: Võ sinh dưới 10 tuổi phải có phụ huynh dự trại. 

Students under 10 must be accompanied a 

parent/guardian. 

Để tiện cho việc sắp xếp, xin mọi người vui lòng nọp đơn và đống tiến trước Chủ Nhật 10/11/2019. Ngoài ra 

võ đường cũng xin sự hổ trợ và giúp đở của phụ huynh trong Ban Ẩm Thực của trại và trong việc chuyên chở.  

Please fill in the attached form and return by Sunday 10th November 2019 to instructors. 

Trân trọng,         Kind regards,  

Ban Tổ Chức Trại        Vovinam Camp Committee 

  

http://www.paxhill.com.au/
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THINGS TO BRING TO CAMP 

□ Vovinam uniform (compulsory) 

□ Sleeping bag (+ pillow optional)  

□ Insect repellent  

□ Sunscreen  

□ Hats  

□ Runners, thongs  

□ Water bottle with your name and centre 

labelled on it  

□ Change of socks and underwear  

□ Change of clothing for 2 days  

□ Warm jacket or hoodie (for night time) 

□ Pyjamas  

□ Towels  

□ Toiletries (deodorant, tissues, comb, 

toothbrush, toothpaste, shampoo, hair ties, 
band aides…etc.)  

□ Torches (important for night time activities)  

□ Medication as required (asthma pump; 

other medications are to be given to your 
instructor)  

□ A positive attitude to have fun and make 

new friends!  

 

 

Please Note:  

Students are encouraged not to bring along any personal technological gadgets or 

jewellery. If taken, these items are solely their responsibility.  

Subject to our camp rules & disciplinary guidelines, alcohol and illicit substances are 

strictly prohibited for all those attending camp.  

Disciplinary actions will be taken if these rules are not followed. 
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ĐƠN XIN PHÉP – FORM 

 
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………. Ngày sinh: ..………..……………… 
Full Name                                                             Date of birth 
Tên phụ huynh: …………………………………………………………………….... Điện thoại: …………………………… 
Parent(s)/ Guardian name(s)                                           Telephone: 
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..….  
Address:    
Võ đường: ……………………………………………………………………  Tuổi: ………..…….  Dây: …..………… 
Training centre:        Age:          Belt:    

   

Số người dự trại: (Additional people attending). 

 

Tên:………………………………………………………….. ☐ Võ sinh    ☐  Phụ huynh    ☐ Xe Búyt     ☐   Xe nhà  

 

Tên:………………………………………………………….. ☐ Võ sinh    ☐  Phụ huynh    ☐ Xe Búyt    ☐   Xe nhà  

 

Tên:………………………………………………………….. ☐ Võ sinh    ☐  Phụ huynh    ☐ Xe Búyt    ☐   Xe nhà  

 

Tên:………………………………………………………….. ☐ Võ sinh    ☐  Phụ huynh    ☐ Xe Búyt    ☐   Xe nhà     
                               Student                   Parent   Bus           Own car  

 

Tên và địa chỉ của Bác sĩ gia đình: (Name and address of family doctor)        …………………………………………...………… 

………………………………………………………………………………………………………………..… Medicare No: ……………………………………………..  

☐ Ngất xỉu/Chóng mặt ☐ Bệnh tim  ☐ Đái dầm/Mộng du ☐ Ho suyển 
Fainting/Dizziness Heart disease Bed wetting/Sleepwalking Asthma 

☐ Bệnh tiểu đường ☐ Nhứt đầu    ☐ Bệnh động kinh ☐ Bệnh khác   
Diabetes Headaches/Migranes Epilepsy Other illnesses: …………………….. 

Cần nhửng sự chăm sóc nào khác đặc biệt:   

Other special precautions we should take while in our care …………………………………………………………………………………………………………. 

Nếu dùng thuốc, xin cho biết loại thuốc và số lượng dùng. 
List any other medications that is being taken and the amount        …………………………………………………………………………………..…………… 

 
Tôi, phụ huynh của ……………………………………………………….. đồng ý cho con tôi dự trại Vovinam vá chấp thuận 
sự trị liệu đến các em vì lý do nào đó trong trường hợp không liên lạc được tôi. 

I, parent/guardian of ……………………………………………………………………. give my consent for my child to attend 
the Vovinam Camp and participate in the activities involved; and agree to delegate my authority to the instructors. I accept 
that instructors will take appropriate disciplinary action necessary to ensure the safety, wellbeing and successful conduct 
of the students who participate in the activities associated with the camp. In the event of any illness or accident, I 
authorize the obtaining of such medical assistance as my child may require. I accept all medical treatment, blood 
transfusions and/or anaesthetic risks involved and the responsibility for payment of any expenses thus incurred. 

 

Ký tên: …………………………………………………………….. Ngày: ……………………………………… 
Signature of parent/guardian if student is under 18 years of age         Date 


