PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
TRẠI HÈ KẾT HỢP DU LỊCH SINGAPORE - MALAYSIA
Nhằm tổ chức trại hè quốc tế kết hợp du lịch được an toàn và sinh hoạt lành mạnh, Ban tổ chức ( BTC)
yêu cầu các sinh viên có nguyện vọng tham gia điền đơn đăng ký và thực hiện đúng các quy định của
BTC như sau:

I. Thông tin đăng ký:
-

Tôi tên là: ……………………………………………

-

Sinh viên lớp: ……………… MSSV: ……………….

-

ĐTDĐ: ………………….... Email: ………………..

Tôi tự nguyện đăng ký tham gia chương trình trại hè quốc tế kết hợp du lịch Singapore - Malaysia từ
ngày 21 - 25/07/2017 với các thông tin trên và cam kết thực hiện đúng các quy định của BTC như sau:
1. Không mang theo và sử dụng rượu, bia và các loại chất kích thích;
2. Không tổ chức đánh bài bạc;
3. Không mang theo vũ khí và các chất cháy nổ;
4. Thực hiện đúng quy định an toàn điện và phòng chống cháy nổ;
5. Không tự ý đổi phòng ngủ và rời khỏi khách sạn sau 22h nếu chưa có sự đồng ý của BTC;
6. Không được dẫn theo người quen, người thân (không phải là sinh viên của Trung tâm) nếu
chưa đăng ký với BTC;
7. Tuân thủ đúng lịch trình và quy định của chuyến đi dưới sự hướng dẫn của BTC và Công ty
du lịch (Xem kỹ các phần Bảo hiểm du lịch, bao gồm, không bao gồm, quy định hủy đăng
ký....trong lịch trình chi tiết đính kèm để dự trù chi phí cá nhân cần sử dụng);
8. Tuyệt đối không được tự ý tách đoàn, trong những trường hợp khẩn cấp cần phải thông báo
cho BTC và Hướng dẫn viên phụ trách đoàn để giải quyết;
9. Sinh viên chỉ được tham gia trại hè khi được sự đồng ý của Phụ huynh sinh viên;
10. Tuân thủ đúng pháp luật của các quốc gia đến tham quan.

II. Đăng ký:
 Chi phí trọn gói: 10.990.000/ người
 Sinh viên TTHTĐTQT được hỗ trợ 1.000.000/ người --> Chi phí phải đóng: 9.990.000/ Người
 Áp dụng full giá đối với các đối tượng khác.
 Thời gian đăng ký và đóng tiền: 18 - 22/05/2017
Ý kiến của Phụ huynh sinh viên

Cam kết của sinh viên
Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện theo đúng các
quy định trên của BTC và lịch trình của công ty du lịch.
Nếu vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi
của mình trước BTC và theo pháp luật của quốc gia đến
tham quan.
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