
   

 

Thư Mời Tham Dự Trại Tháng 9-2016 
Trại Kỷ Niệm 30 Năm LĐRK 

 
Thân mời quý vị tham dự trại Kỷ Niệm 30 Năm LÐ Ra Khơi sẽ được tổ chức như sau: 
Thời gian: ngày 3-5 tháng 9 năm 2016, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai) 
Ðịa điểm: San Lorenzo Park, 1160 Broadway , King City, CA. 93930 

       (Total travel time: Approximately 1.5 hours from San Jose) 
 
Trại phí: Gồm ẩm thực, đất trại: 
- $45.00 / mỗi phụ huynh và thân hữu. 
- 5 tuổi trở xuống miễn phí. 

(Ban quản trại sẽ lo phần ẩm thực cho toàn thể quý vị) 
Quý vị sẽ điền phiếu ghi danh tham dự trại đính kèm và gửi về cho LÐ đúng hạn kỳ (xem phiếu ghi danh).  
 
Phụ trách ghi danh cho toàn LĐ: Hòa Hứa (email: mindy2010@gmail.com) - Tel. 714-515-8866 
Mọi chi tiết xin liên lạc:  Phạm Kim Trinh: 408-628-7468  hoặc Nguyễn Q. Minh: 408-838-0185 

 Chương trình tổng quát: 
THỨ BẢY : 3 - SEPT.:  
- 7:00am - 9:00AM : Nhập trại. Dựng trại  
- 10:30AM  : Chào cờ 
- 10:30AM - 12PM : Dựng trại  
-12:00 noon  : Ăn trưa - phân phối vật lưu niệm 
-1:00pm   : Họp ban quản trại 
- 1:30 - 4:00PM  : Sinh hoạt trại... 
-5:00 - 7:30PM  : Sinh hoạt tiểu trại - Cơm chiều 
- 6:30 - 8:00PM  : Cơm chiều 
- 8:00 - 10:00PM  : Lễ Khai Mạc Trại - Kỷ Niệm 30 năm - Văn nghệ (LÐRK phụ trách) 
- 11:00PM  : Giờ im lặng. Họp ban quản trại.  
CHỦ NHẬT: 4 - SEPT.: 
- 7:00am   : Thức dậy - Ðiểm tâm. 
- 8:30 -9:30am  : Giờ tinh thần- 9:30 - 11:30am   
- 9:30-11:30  : Trò chơi, thể thao ... 
- 11:30 -1:00 pm   : Cơm trưa. - Giờ tiểu trại 
- 1:00 - 3:00pm  : Sinh hoạt trại.... 
- 3:00 - 7:00PM  : Brotherhood, Sisterhood time , HÐ Iron Chef - Cooking contest (Scouts and Parents). 
   : Cook Out Festial - Cơm chiều chung toàn trại - Food provided by Ra Khơi.  
- 8:30 -10:30pm  : Văn Nghệ Lửa Trại - (Xin mỗi LÐ bạn đóng góp 2 tiết mục.) 
-11:00pm  : Giờ im lặng. Họp ban quản trại. 
THỨ HAI  5 - SEPT.: 
- 7:00am   : Thức dậy - Ðiểm tâm. Vệ sinh đất trại - hạ lều... 
- 10:30am  : Tổng kết – trao giải thưởng. Chia tay - Ra Về, Bình An. 
 
 
Quý vị có thể làm thêm bản sao để phân phối cho các phụ huynh & thân hữu  khác - cám ơn.  LÐ Ra Khơi kính mời. 
 (please visit www.rakhoi.org for more info about the event). 


