Passport to Adventure
COYOTE CREEK DISTRICT

SILICON VALLEY MONTEREY BAY COUNCIL, BSA

Trại Kết Thân của Ngành Ấu

Cub Scout Friendship
Day Camp
June 8-9 2019
WHAT:

What better way is there to kickoff summer than
with two great days in the outdoors? Pack your
day pack and get ready for a fun-filled camp of
archery, crafts, games and much, much more!!
Are you new to Scouting? Then come to Cub
Scout Friendship Camp and learn what the
outing in Scouting is all about!

WHO:

All Tiger, Wolf, Bear and Webelos and a parent.
Siblings are not included in this event.

WHERE:

Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Vehicle parking is free

WHEN:

The program will start at 8a.m and concludes at 3PM
b. oth Sat & Sun.

COST:

$60 per registered Cub Scout—register by May
1st and save $10.
Saturday and Sunday lunch and all activity
supplies will be provided along with a camp Tshirt and patch. Siblings, parents, adult
volunteer and staff pay $15 per person to cover
Saturday and Sunday lunch. T-Shirt not
included for siblings or parents.

1. To make your reservation, complete this registration form
and return it with your payment to: Silicon Valley Monterey
Bay Council, BSA; 970 W Julian St, San Jose, CA 95126.
Attn: Marcell Vargas
2. If there are any cancellations, please notify Marcell
Vargas marcell.vargas@scouting.org in writing at least two
weeks prior to the committed date. All refunds are subject to
a 15% cancellation
3. For more information: email Khanh Tran
(khanh.troop817@gmail.com) or Gary Pham
(gary@acies.net). The event will be held rain or shine. No
refunds due to weather.

Ngày 8 và 9 tháng Sáu, năm 2019
CÁI GÌ:

Không có gì hay hơn bằng bắt đầu mùa hè với
hai ngày vui ngoài trời đầy những trò chơi vui
nhộn như bắn cung tên, thủ công!! Các em
mới vào hướng đạo? Không sao,
hãy tới tham dự trại Kết Thân Ngành Ấu để biết
thêm về sinh hoạt hướng đạo ngoài trời.

AI:

Các em hướng đạo thuộc ngành ấu: Cọp, Chó
Sói, Gấu và Webelos và một người mẹ hay
người cha. Chương trình trại chỉ dành cho các
hướng đạo sinh, không dành cho anh em, chị em
khác trong nhà.

Ở ĐÂU:

Trường Trung Học: Yerba Buena High School
1855 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Không phải trả tiền đậu xe

LÚC NÀO: Chương trình bắt đầu từ 8:00 sáng và kết thúc
ngày lúc 3:00 chiều cho cả hai ngày thứ Bảy
và Chủ Nhật.
GIÁ CẢ: $60 cho mỗi em hướng đạo sinh. Ghi danh
trước ngày 1 tháng 5 được bớt $10.00.
Lệ phí trại được dùng để mướn đất trại, cung
cấp đồ và các sinh hoạt, các bữa ăn trưa Thứ
Bảy, Chủ Nhật, và áo T-shirt. Anh em, cha
mẹ và nhân viên của trại trả $15 bữa ăn trưa
thứ Bảy và Chủ Nhật. Sẽ không có áo Tshirt trử nhân viên trại.
1. Ghi Danh Để đặt chỗ trước: xin điền đơn dưới đây kèm
theo tiền lệ phí. Gởi đơn hay FAX và lệ phí (phiếu trương
mục ngân hàng hay thẻ tín dụng) tới: Silicon Valley Monterey
Bay Council, BSA; 970 W Julian St, San Jose, CA 95126.
FAX # (408) 280-5162 Attn: Marcell Vargas.
2. Nếu phải hủy bỏ ghi danh: xin báo cho anh Marcell
Vargas marcell.vargas@scouting.org biết qua một văn thư ít
nhất hai tuần trước khi nhập trại. Tiền hoàn lại có thể bị đóng
phạt 15%.
3. Nếu có câu hỏi về ghi danh: xin liên lạc với Khanh Tran
(khanh.troop817@gmail.com) hay Gary Pham
(gary@acies.net). Trại Kết Thân vẫn được tiến hành như
thường cho dù cho thời tiết nắng hay mưa. Không hoàn tiền
lại vì lý do thời tiết.

For every 1-8 Cub Scouts registered, please provide a minimum of 2 volunteers that may serve as den walkers
or as station host for both days. Volunteers may be youth staff (Scouts that are First Class or higher rank, or
Venture Scouts) or adult volunteers (Scouters). Volunteers will also need to register.

970 W JULIAN ST, SAN JOSE, CA 95126

Ph: 408-638-8334

www.svmbc.org

COYOTE CREEK DISTRICT

SILICON VALLEY MONTEREY BAY COUNCIL, BSA

2019 Registration Form—DAY CAMP
Cub Scout Friendship Camp—June 8-9 @ Yerba Buena High School
This form is required for each Sibling or Guest
Pack #

Lien Doan:

Cell Phone:

Home Phone:__________________________________

We accept: Cash
Credit Card:

Check#
Visa

MasterCard

Discover

American Express

[Please select one]

Name of Card _______________________________________________ Signature: _________________________________
Card#: ________________________________________ Exp. Date: (mm/yy) __________ Security Code:______________
I agree to pay for the above total fee in accordance to my credit card agreement

Sibling/Guest fee: $15/person.
This covers lunch for both days.

Mail to:
Silicon Valley Monterey Bay Council, BSA
CS Friendship Camp
970 W Julian Street, San Jose, CA 95126
Payment Options:
Send check payable to “SVMBC-BSA” or
Complete & sign credit card information above

970 W JULIAN ST, SAN JOSE, CA 95126

Ph: 408-638-8334

Need More Info?
Call the Council Office at 408- 638-8334
Visit the council website www.svmbc.org

www.svmbc.org

