
Danh sách tham dự Niên Khóa
Quốc gia

 cư ngụ

Tổng Cộng 

Tiền

Xin ghi danh số tiền tham dự từng 

chương trình cho từng người và tổng 

cộng lại

Buffet 50€ Bateau 

mouche 

12€

Dạ tiệc 110€ Món ăn 

chính

Euros €

Tổng Cộng số vé

Tổng Cộng số tiền €

Bảo trợ quỹ tổ chức (tùy tâm) Tên họ : …………………………………………………… €

Tổng Cộng  tiền tham dự và bảo trợ (A) €

Tổng cộng tiền gởi đến (B) €

A và B phải bằng nhau €

Họ và tên……………………………………...Hội đoàn/Nhóm Gia Long………………………………………

Địa chỉ -------------------

Email………………………………………………  Điện thoại……….

CÁCH TRẢ TIỀN

3/  Địa chỉ gởi phiếu ghi danh :

4/Đính kèm thêm phiếu IBAN

PHIẾU GHI DANH

(Dành cho cựu nữ sinh Gia Long và thân hữu)

Ban tổ chức sẽ gởi phiếu ghi danh riêng đến quý Giáo Sư

ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS 

Tiền Đại hội 14/5/21 Đại Hội 15/5/21

Ngày 14 đến 15 tháng 5 năm 2021

Địa chỉ liên lạc ( xin chọn một đại diện và xin vui lòng ghi theo nhóm đông để chúng tôi sắp xếp ngồi cùng bàn và tránh chi phí 

ngân hàng khi nhận chuyển ngân.)

1/  Điền phiếu Ghi Danh

       Ghi Danh trước ngày 31/12/2020

        Association Gia Long

        22 rue Ampère

        92160 Antony - France

        Email : aihuugialongparis@yahoo.fr

2/  Trả tiền xin chuyển ngân (Virement/transfer) bằng Euro vào trương mục ngân hàng (Titulaire/account holder)

       Association Gia Long - CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE

       IBAN : FR76 1820 6002 4165 0616 9839 027 BIC AGRIFRPP882



Thắc Mắc

Chú Thích

* Quý vị sẽ nhận được email hay thư hồi báo xác nhận đã ghi danh sau khi  ban tổ chức nhận được tiền.

Danh sách tham dự Niên Khóa Quốc gia cư ngụ
Tổng Cộng 

tiền

Xin ghi danh số tiền tham dự từng 

chương trình cho từng người và tổng 

cộng lại

Buffet 50€ Bateau 

mouche 

12€

Dạ tiệc 110€ Món ăn 

chính

EUROS €

1/ Nguyễn thị A 67 USA 50 € 12 € 110 € Gà 172 €

2/Trần Thị B 75 Canada 50 € 110 € Cá 160 €

3/Lê Thị C 65 Australie 110 € Chay 110 €

4/Trần Văn G Thân hữu Australie 12 € 110 € Cá 122 €

Tổng  Cộng số vé 2 2 4

Tổng Cộng số tiền 100 € 24 € 440 € 564 €

Bảo trợ quỹ tổ chức (tùy tâm) Tên họ : Nguyễn thị A 100 €

Tổng cộng  tiền tham dự và bảo trợ (A) 664 €

Tổng cộng tiền gởi đến (B) 664 €

A và B phải bằng nhau 664 €

DÀNH RIÊNG CHO BAN TỔ CHỨC

Ngày nhận Người nhận Bàn ………… Vé ………...Mã số xác nhận ……….

MẪU PHIẾU GHI DANH

Xin xem mẫu dưới đây để điền phiếu ghi danh :

Tiền Đại hội 14/05/21 Đại Hội 15/05/21

2/ Xin chọn món ăn chính cho ngày đại hội : Gà, cá hoặc ăn chay. Nếu chọn ăn chay thì sẽ áp dụng cho cả hai ngày Tiền Đại hội 

và Đại Hội.

1/ Nếu khách tham dự là cựu nữ sinh Gia Long, xin vui lòng ghi tên họ, năm rời trường và quốc gia đang cư ngụ để ban tổ chức 

ghi trên website. Khách đi cùng không cần ghi những chi tiết này.

* Danh sách Quý vị bảo trợ quỹ tổ chức Đại Hội Gia Long thế giới 2021 sẽ được ghi nhận trên website và Đặc San Gia Long Thế 

Giới kỳ X 2021 (xin thông báo cho Ban tổ chức nếu quý vị muốn ẩn danh ).

* Vé mua rồi xin miễn trả lại . Xin ghi tên trước ngày 31/12/2020

Nếu cần thêm thông tin hay có câu hỏi cần giải đáp xin liên lạc qua email Thu Thủy: tt.tuongloc@gmail .com

hay điện thoại : +33 6 20 71 47 81 Viber


