
THƯ MỜI THAM DỰ TRẠI HÈ CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG BẮC NINH TẠI CH SÉC 

 

Kính thưa toàn thể qúi bà con đồng hương Bắc Ninh cùng các cháu thanh thiếu niên nhi đồng trong & ngoài CH Séc! 

Như thông lệ cứ mỗi dịp hè đến! Hội đồng hương Bắc Ninh đều tổ chức trại hè cho các thế hệ được vui chơi giải trí 
nhằm duy trì, bảo tồn, lan toả việc hát dân ca quan họ Bắc Ninh -  một nét đẹp qúi giá của quê hương mình & cũng 
nhằm gắn kết tình đoàn kết, tình đồng hương không những trong CH Séc nói riêng & toàn Châu Âu nói chung! 

Đồng thời cũng nhằm động viên tinh thần phấn đấu học tập cho các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới & nhân 
dịp này hội cũng hướng dẫn các trò chơi dân gian cho các cháu để các cháu nhớ về cội nguồn của mình! 

Vậy Kính mời quí đồng hương, những người yêu mến quê hương Quan họ cùng các cháu thanh thiếu niên nhi đồng 
và đặc biệt là các liền anh, liền chị trong và ngoài Câu lạc bộ Quan họ tới dự buổi gặp mặt giao lưu trại hè 2022 với 
chủ đề: HỘI LÀNG QUAN HỌ được tổ chức tại địa điểm: Lávka Skochovice, Vltavská 634, Vrané nad Vltavou 25 
246. 

https:/www.lavkaskochovice.cz/fotogalerie/ 

Vào 2 ngày: (từ 17h ngày 20/8 đến 22h ngày 21/8-2022) 

Nội dung chương trình: 

*ngày 1: 20/8-2022: -17h đón khách (nhận phòng nghỉ) 

-chuẩn bị sân khấu, ánh sáng  

-ăn tối & giao lưu với khách  

*Ngày 2: 21/8-2022 (chính hội): -11h: đón khách  

-12-13h: ăn trưa  

-13-16h chơi các trò chơi: kéo co, nhảy túi, nhảy sạp, bịt mắt bắt dê, bóng đá, cầu lông, bóng bàn …v.v 

-16h 15: phát phần thưởng cho các cháu  

-16h15-18h: chấm điểm chợ quê  

-18h -19h: ăn tối  

-18h -22h: tiếp tục các trò chơi dân gian & hát quan họ. 

Chi phí cho mỗi thành viên tham dự:  

Người lớn (Từ 13 tuổi trở lên) là: 1000 Kč  

Từ 5 tới 12 tuổi là: 500 Kč  

Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được đài thọ. 

(ai ngủ lại phải đăng ký sớm trước 10 ngày mỗi người là: 330 Kč 1 đêm (phòng 2 người có đầy đủ tiện nghi) 

Rất mong sự hưởng ứng và tham gia của các quí đồng hương, qúi khách và các cháu! Xin cảm ơn sự chú ý và chia 
sẻ của mọi người. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với BTC: 



Ông: Đặng Đình Thịnh +420 724 682 856 Ông: Hà Ngọc Chuyển +420 774 27 889 

Ông: Nguyễn Xuân Nam +420 777 118 118 Ông: Hoàng Tiến Phú  +420 776 658 777 

Ông: Nguyễn Xuân Phúc +420 777 401 089 Ông: Nguyễn Văn Nguyên  +420 602 442 115 

Ông: Nguyễn Huy Anh  +420 773 689 595 

Thay mặt BCH hội đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc  

Chủ tịch: Đặng Đình Thịnh  

  

  

  

 

 

 


