CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày …tháng....năm 2018
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ KHÓA HỌC “BÚP SEN HỒNG”
Kính gửi: Ban tổ chức Khóa học “Búp sen hồng” tại chùa Khmer, Làng Văn hóa - Du lịch các
dân tộc Việt Nam. Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Sau khi đã xem đầy đủ các quy định về Khóa học
1. Tôi tên (cha/mẹ): ................................................................... Pháp danh (nếu có):………..
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………...
Điện thoại: .............................................. Email (nếu có):……………………………………
Đăng ký với Ban Tổ chức Khóa học “Búp sen hồng” cho phép con tôi:………………….
2. Tên:..................................................................... Nam/Nữ…………………………………
Sinh ngày.................... tháng............ năm ..............Giấy Khai sinh số……………………….
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………..
Học sinh trường: .................................... …………………………………………………….
Điện thoại: .............................................. …………………………………………………….
được tham dự Khóa học “Búp sen hồng”. Tôi xin chấp thuận các điều lệ mà Ban tổ chức
đã quy định và hứa sẽ khuyến khích con em tôi chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ trong
thời gian tham dự khóa học………………………………………………………………..
3. Trong trường hợp cần thiết, xin liên hệ ĐT (cha/mẹ)……………………………………
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Độ tuổi đăng ký từ 08 đến 15.
- Nộp 01 hình thẻ 3x4cm kèm theo Giấy khai sinh photo công chứng, thẻ học sinh photo (bắt
buộc).
- Cha mẹ, người thân, hoặc người đại diện có thể đến đăng ký thay (không quá 02 người).
- Trường hợp được tham dự khóa học, Ban tổ chức sẽ thông báo qua điện thoại hoặc email.
- Ba ngày trước khóa học, nếu không tham dự được xin báo cho BTC biết để bổ sung người khác.
- Khi đến tham dự phải mang theo giấy báo xác nhận của BTC, giấy khai sinh nếu không sẽ
không được tham dự khóa học.
- Hồ sơ nộp trực tiếp tại Khu đầu làng, Ban Quản lý Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du
lịch các dân tộc Việt Nam. Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội hoặc gửi qua email
nguyenbinhlvh@gmail.com
- Danh sách khóa sinh chính thức được tham dự khóa tu, BTC sẽ đăng trên website của
langvanhoa.com.vn; Fanpage: www.facebook.com/langvhdl
- Mọi chi tiết xin liên hệ: cô Bình 0987.981.996, cô Trang 0983686004

