
GIẤY ĐĂNG KÝ 
KHÓA SINH HOẠT HÈ CHÙA YÊN TỬ 
       Chủ đề: Gieo Hạt Bồ Đề lần II 
 

Từ ngày 30/6 đến ngày 06/7 năm 2019 
 
  

 

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Chư Tôn đức trong Ban Tổ chức Khóa Sinh Hoạt Hè tại chùa Yên Tử 

1- Tôi tên (cha/mẹ): .......................................................................................................  ................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ................................................................... Email (nếu có): ............................................................................................................................  

Kính xin Ban Tổ chức hoan hỷ cho phép con tôi 

2- Tên: ............................................................................................................. Pháp danh: .............................................................................. Nam/Nữ 

Sinh ngày ...................tháng .................... năm ........................ Giấy CMND số 

Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................................................................................................................................  

Học sinh, sinh viên trường:  ............  ................................................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ................................................................... Email (nếu có): ............................................................................................................................  

được tham dự Khóa Sinh Hoạt Hè. Tôi xin chấp thuận các điều lệ mà BTC đã quy 

định và hứa sẽ khuyến khích con em chúng tôi tu học tốt trong thời gian tham dự 

khóa tu. 

3- Trong trường hợp cần thiết, xin liên hệ ĐT: ................................................................................................................................  

Xin thành kính tri ân Ban Tổ chức, kính chúc Chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật 

sự viên thành. 

 

 
 
  Ngày……..tháng……..năm 2019 
  Người đăng ký 
  (Ký tên) 

 
 
 

    
Ghi chú: 
- Nếu không còn cha mẹ thì ghi mục số (II).  
- Độ tuổi đăng ký từ 12 – 30 tuổi. 
- Nộp 02 hình thẻ 3x4cm kèm theo CMND phô tô. 
- Cha mẹ, người thân, hoặc người đại diện có thể đến đăng ký thay. 
- Trường hợp được tham dự khóa tu, BTC sẽ thông báo qua SĐT liên hệ.  
- Hồ sơ nộp tại văn phòng chùa Trình Yên Tử, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hoặc gửi qua 
đường bưu điện, người nhận: Cô Hải Yến, SĐT 020.335.76.269 
- Theo dõi và cập nhật thông tin trên: www.truclamyentu.com.vn ; www.facebook.com/phatgiaoquangninh 
hoặc www.facebook.com/chuayentuquangninh  
- Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Thích Khai Từ 098.363.5525 hoặc SC Thích Nữ Mai Anh 0964.505.762 
 
 

Chùa Yên Tử, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Email: chuayentu@gmail.com - Website: www.truclamyentu.com.vn 

ảnh 3x4cm 

Mã số:  

http://www.truclamyentu.com.vn/
http://www.facebook.com/phatgiaoquangninh
http://www.facebook.com/chuayentuquangninh

