Thủ Tục Ghi Danh
Hạn chót ghi danh ngày 28.04.2018
Ghi chú: Không nhận ghi danh sau khi hết thời hạn.

Lệ phí ghi danh qua Cộng Đoàn:
+ Từ 4 đến 9 tuổi: 20 € / + Từ 10 tuổi trở lên: 30 €
Lệ phí tham dự viên ghi danh tại Đại hội: + Từ 4 đến 9 tuổi: 25 € / + Từ 10 tuổi trở lên: 50 €
Tham dự viên từ 10 tuổi trở lên (không nhận phiếu ăn và không nghỉ đêm) xin ủng hộ 10 €
cho các chi phí Đại hội

Ghi Danh
+ Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí nơi Vùng của mình.
+ Ban Tổ Chức không nhận ghi danh cá nhân.
+ Xin Quý Chủ Tịch Vùng gửi phiếu ghi danh các tham dự viên về Liên Ðoàn
đến ngày 28.04.2018 theo địa chỉ ông phó Chủ Tich Nội Vụ:
Ông Phạm Anh Tuấn Tú Tiroler Str. 4 - 63739 Aschaffenburg
Tel. 06021 – 625 563, Handy: 0176-51 771 444, E-mail: Pham-Tu@gmx.de
+ Xin Quý Vị Trưởng Vùng / Trưởng Cộng đoàn chuyển lệ phí ghi danh tham dự Ðại Hội của
Vùng mình vào Trương Mục của Liên Ðoàn:
Ông Dương Văn Đá
IBAN DE77 1007 0124 0092 4977 00 / BIC (SWIFT) DEUTDEDB101
Khi chuyển lệ phí xin ghi rõ họ tên người gửi và Vùng/Cộng đoàn.
Xin Quý Tham Dự Viên Ghi Danh lưu ý:
- Nơi nghỉ đêm xin mang theo túi ngủ.
- Xin các tham dự viên nhận phòng như thế nào, thì ra về cũng xếp bàn ghế lại như vậy.
- Đề phòng hoả hoạn, xin đừng nấu ăn trong phòng, vì chính quyền sở tại cấm.
- Xin mang theo thẻ khám bệnh đề phòng khi đau ốm.
- Nếu có y phục khăn đống, áo dài Việt Nam, xin mang theo để mặc trong các Thánh lễ và rước kiệu.
- Nữ trang, đồ vật quý giá, tiền: xin mang theo người. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi bị mất.
- Thú vật không được mang đến khuôn viên nơi tổ chức Đại Hội.
Bremen, ngày 01. 03. 2018
T/M Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Ðại Hội
Chủ tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Đức

GB. Phùng Khải Tuấn

