
 
 

Vài Nét về Trại Họp Bạn TT9  
About The TT9 

 
Việt Ngữ English 

Đất trại:  
San Lorenzo County Park   
1160 BROADWAY ST., KING CITY, CA. 93930 
(Cách San Jose 96 dặm về phía nam, cạnh freeway 
101, nằm ngay tại thành phố, gần chợ và khách sạn)  
 
Chương Trình Tổng Quát: 
 
Thứ Sáu, 10-7-09: Nhập trại (từ 1:00PM). 
Thứ Bảy, 11-7-09: Ngày Văn Hóa - Khai mạc trại sau 
giờ cơm chiều. Văn nghệ chào mừng trại của ban tổ 
chức. 
Chủ Nhật, 12-7-09:  
Buổi sáng: Giờ tinh thần, sinh hoạt trại.  
Buổi chiều: Sinh hoạt truyền thống theo đơn vị, Hội 
nghị HĐ Trưởng Niên, reunions… Văn nghệ lửa trại 
các liên đoàn. 
Thứ Hai, 13-7-09: Sinh hoạt trại theo ngành - Trò 
chơi theo ngành… Văn nghệ lửa trại các liên đoàn. 
Thứ Ba, 14-7-09: Sinh hoạt trại theo ngành - Hội 
Nghị Trưởng HĐTƯ - Đại Hội Đồng HĐTƯ - Văn 
nghệ lửa trại các liên đoàn. 
Thứ Tư, 15-7-09: Sinh hoạt trại chung các ngành - 
Ngày Thân Hữu - Trao đổi kỷ vật -  Lửa trại bế mạc - 
Văn nghệ. 
Thứ Năm, 16-7-09: Bế mạc trại - Chia tay 
 
Ghi chú: Mỗi liên đoàn về dự trại chuẩn bị một tiết 
mục để đóng góp vào chương trình văn nghệ lửa trại, 
các tiết mục của các liên đoàn sẽ chia để trình diễn 
trong 3 đêm. Lửa trại bế mạc sẽ có các tiết mục xuất 
sắc được chọn từ các đêm trước. 

*** 
Chương Trình Sinh hoạt: Theo Ngành HĐ. 
 
Cắm trại: Theo Miền - Chi Nhánh và được phân chia 
theo Liên Đoàn. 
 

Campground: 
San Lorenzo County Park   
1160 BROADWAY ST., KING CITY, CA. 93930 
(96 miles south from San Jose, next to freeway 101, 
town, closed to markets & hotels) 
 
General Program: 
 
Friday, July 10, 09: Check-in (from 1:00PM). 
Sat. July 11, 09: Cultural Day - Opening ceremony, 
after dinner - Entertainment performed by the Units of 
Organizing Committee. 
Sun. July 12, 09: 
Morning: Scouts’ Own, Camp activities. 
Afternoon: Traditional activities - Reunions, TN 
conference, LienDoans’ activities… Campfire 
performed by LienDoans. 
Mon. July 13, 09: Camp activities (by level) - Games 
- Sports - Campfire performed by LienDoans. 
Tues. July 14, 09: Camp activities (by level) - Games 
- Sports - ICCVS Leader Conference - Campfire 
performed by LienDoans. 
Wed. July, 15, 09: Entire Camp activities (all levels) - 
Friendship Day - Souvenir exchange… Closing 
Campfire - Entertainment. 
Thurs. July 16, 09: Camp Closing - Check-out. 
 
Notes: Each LienDoan will contribute one item for our 
entertainment program at the campfires, all items will 
be divided for 3 campfire nights. The outstanding ones 
will be selected from previous nights for the  
performance of the closing campfire. 

*** 
Activity Program: By Scouting Level. 
 
Campsites (sub camps): designated for LienDoan 
under Region or Country. 
 



Trại Phí: 220MK/trại sinh (bao gồm ẩm thực và  vật 
lưu niệm) cho trại sinh đóng đúng thời hạn; nếu đóng 
trễ sẽ là 260MK hay 300MK theo quy định của Ban 
Tổ Chức khi phổ biến đơn ghi danh dự trại. 
 
Ẩm thực: Ban Tổ Chức sẽ lo phần ẩm thực cho trại 
sinh 3 bữa ăn mỗi ngày. 
Khách viếng trại (không ở lại đêm): Phải được bảo 
trợ bởi một liên đoàn trong HĐTƯ, lệ phí là 50MK 
mỗi ngày kể cả phần ẩm thực. 
 

Camp Fee: $220 each camper (including meals and 
souvenirs). Late fee will be added, based on the 
registration time that the campers submit their 
applications. Late camp fee will be from $260 - $300. 
 
Meals: 3 meals a day, provided by Organizing Staff. 
 
Visitors (not to stay overnight): Must be sponsored 
by an ICCVS LienDoan; fee is $50 a day/each visitor 
including meals. 

 


