Thẳng Tiến XI

HƯỚNG DẪN GHI DANH

Số Người Dự
1985 - Thẳng Tiến 1 - Jambville, France

200

1988 - Thẳng Tiến 2 - Everton, Canada

350

1990 - Thẳng Tiến 3 - San Jose, USA

700

1993 - Thẳng Tiến 4 - LeBreuil, France

400

1995 - Thẳng Tiến 5 - Sydney, Australia

600

1998 - Thẳng Tiến 6 - Washington D.C., USA

1200

2002 - Thẳng Tiến 7 - Houston, USA

1100

2006 - Thẳng Tiến 8 - Riverside, USA

1800

2009 - Thẳng Tiến 9 - San Jose, USA

2657

2014 - Thẳng Tiến 10 - Houston, USA

1680

2018 - Thẳng Tiến 11

Dự Tính 1600
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Ngày 1 tháng 12 năm 2017

Kính gửi quý phụ huynh, các Trưởng, cùng các em hướng đạo sinh thân mến,
Ngày chúng ta mong chờ kể từ khi trại Thẳng Tiến X được tổ chức tại Houston, Texas, cách đây hơn ba năm đã gần
đến. Đối với các đơn vị tại Miền Đông Hoa Kỳ, sau 20 năm, trại Thẳng Tiến đã trở về vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Ban Tổ Chức trại (BTC) đã sẵn sàng chào đón các Trưởng, các hướng đạo sinh, cùng quý phụ huynh về thủ đô
Washington D.C. vào mùa hè 2018 để cùng tham dự trại Thẳng Tiến XI - Trại Họp Bạn Thế Giới của Hướng Đạo
Việt Nam lần thứ 11. Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị và gia đình cùng ghi
danh để tham dự.
Thủ tục ghi danh cho trại Thẳng Tiến XI sẽ được bắt đầu vào ngày 2 tháng 12 năm 2017. Hạn chót ghi danh
sẽ là ngày 15 tháng 5 năm 2018.
Thẳng Tiến XI (TT11) sẽ có nhiều chương trình thú vị, mới mẻ, bổ ích và đáng ghi nhớ cho quý vị và các em. BTC
ước lượng sẽ có khoảng 1600 huynh trưởng, hướng đạo sinh, gia đình cũng như khách mời đến từ nhiều nơi trên thế
giới để cùng vui chơi, cùng quay về cội nguồn, cùng gìn giữ bản sắc văn hóa cũng như truyền thống dân tộc của chúng
ta.
Chủ đề trại kỳ này là Giữ Chặt Mối Dây - Lập Kỷ Lục Mới. TT11 sẽ cố gắng ghi nhận một số thành tựu nổi bật
của giới trẻ Việt Nam nói riêng và của người Việt nói chung; những người đã có đóng góp trong việc làm thay đổi xã
hội, cũng như những người đã lập kỷ lục hoặc chuẩn mực cho mọi người noi theo. Thêm vào đó, chương trình trại sẽ
bao gồm những trò chơi có tính cách mạo hiểm và thử thách. Chương trình sẽ có những xưởng về văn hóa, khoa học
kỹ thuật, ngày Kết Thân, và rất nhiều những hoạt động vui chơi giải trí khác.
Trại họp bạn lần này sẽ được tổ chức tại đất trại William B. Snyder, một vùng đất tuyệt đẹp ở ngay ngoại ô thành
phố Haymarket, tiểu bang Virginia. Đất trại nằm trên một khu đất rộng 325 mẫu. Trại nằm cách thủ đô Hoa Thịnh
Đốn 40 dặm, và cách trung tâm người Việt tại tiểu bang Virginia vào khoảng 30 dặm về hướng Tây.
Trại họp bạn Thẳng Tiến là một trong những truyền thống tốt đẹp của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại đã được
duy trì, cũng như đã được nhiều tổ chức, hội đoàn Việt Nam công nhận và bảo trợ. Vào mỗi 3 hoặc 4 năm kể từ năm
1985, các hướng đạo sinh gốc Việt, nam lẫn nữ, tại nhiều quốc gia đã cùng họp mặt, cùng thắt chặc tình thân, và cùng
góp tay trong việc bảo tồn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Các trại Thẳng Tiến trong quá khứ đã
được tổ chức ở những thành phố cũng như những châu lục khác nhau. Kỳ này, sau 20 năm, trại đã trở lại vùng thủ đô
Hoa Thịnh Đốn. Trại Thẳng Tiến VI đã được tổ chức vào năm 1998 tại công viên Lake Fairfax, thành phố Reston,
tiểu bang Virginia.
Kèm theo đây là hồ sơ hướng dẫn quý vị ghi danh tham dự trại cùng với chương trình dự định của trại. Quý vị có thể
ghi danh qua trang nhà www.thangtien11.org. Mọi thông tin về trại cũng sẽ được cập nhật tại trang mạng nêu trên
cũng như qua mạng www.Facebook.com (quý vị có thể tìm bằng cách đánh chữ "Thẳng Tiến XI" vào ô tìm kiếm).
Xin lưu ý là hạn chót ghi danh để được hưởng lệ phí Ghi Danh Sớm là ngày 18 tháng 2 năm 2018.
Kính mời tất cả cùng tham dự.
Trân trọng,

Phạm Ngọc Quế Chi
Trại Trưởng
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CHƯƠNG TRÌNH TRẠI

THỜI KHÓA BIỂU (dự định)
•

•

6/28-7/4/2018 - Thẳng Tiến 11 (7 ngày):
o Thứ Năm 28/6: Nhập trại; Họp Trưởng, Đội Trưởng Nhất, và Chánh Tuần Trưởng (vào
giữa ngày); Tập dượt cho Lễ Khai Mạc Trại; Chợ Đêm
o Thứ Sáu 29/6: Lễ Khai Mạc Trại; Ngày Văn Hóa/Truyền Thống; Lửa Trại Khai Mạc
o Thứ Bảy 30/6: Chương Trình Tiểu Trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, Trưởng Niên / Gia Đình)
o Chủ Nhật 1/7: Chương Trình Tiểu Trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, Trưởng Niên / Gia Đình)
Chương Trình Tiểu Trại (Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, Trưởng Niên / Gia Đình);
o Thứ Hai 2/7:
Chợ Đêm
o Thứ Ba 3/7:
Ngày Kết Thân, Các Xưởng Thẳng Tiến, Nấu Ăn Ngoài Trời,
Lửa Trại Bế Mạc
o Thứ Tư 4/7:
Lễ Bế Mạc Trại (sáng sớm)
Thứ Tư 4/7 – Thứ Bảy 7/7: Chương Trình Du Lịch Hậu Trại Tự Túc (BTC sẽ giới thiệu để các
trại sinh làm việc trực tiếp với các công ty du lịch địa phương) – xem pháo bông Lễ Độc Lập Hoa
Kỳ 4/7 và tham quan các thắng cảnh lân cận – Công Viên Quốc Gia Manassas (Bãi Chiến Trường
Bull Run), Mount Vernon, Jamestown, Williamsburg.

CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI
• Chương trình lửa trại cho toàn trại sẽ được tổ chức trong hai ngày:
o Thứ Sáu 29/6: Lửa Trại Khai Mạc
o Thứ Ba 3/7:
Lửa Trại Bế Mạc
• Mỗi Tiểu Trại sẽ có chương trình lửa trại riêng trong những ngày Tiểu Trại.
• Mục văn nghệ hay nhất của từng Tiểu Trại sẽ được chọn để trình diễn cho toàn trại vào đêm Lửa
Trại Bế Mạc:
o Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng.
o Trưởng Niên & Gia Đình chọn chung một tiết mục.
• Chương Trình Lửa Trại của các Chi Nhánh và Miền
o Sẽ được trình diễn vào Lửa Trại Khai Mạc hoặc Lửa Trại Bế Mạc.
o Mỗi Chi Nhánh đóng góp một tiết mục.
o Các Miền có nhiều LĐ – Miền Tây Bắc HK, Miền Tây Nam HK, và Miền Trung HK –
có thể đóng góp 2 tiết mục cho mỗi Miền.
o Mỗi tiết mục không quá 7 phút.
o Không quá 3 phút để chuyển tuồng.
CHỢ ĐÊM
• Các Liên Đoàn muốn bán hàng cho Chợ Đêm nên liên lạc với Tr. Trần Minh Tâm tại
ttran72399@gmail.com.
 Dự tính sẽ được tổ chức vào hai đêm: tối ngày Nhập Trại, 28/6 và tối thứ Hai, 2/7.
 Các đơn vị có thể bán thực phẩm hoặc làm trò chơi.
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TRẠI PHÍ
Trại phí được áp dụng cho tất cả trại sinh, bao gồm các em Hướng Đạo Sinh (HĐS), các Trưởng, gia
đình, thành phần Ban Tổ Chức, thiện nguyện viên, và khách thăm trại. Tất cả những người tham dự trại
đều phải ghi danh, kể cả trẻ em dưới 5 tuổi.
Trại phí bao gồm các bữa ăn trong 7 ngày trại, từ bữa trưa Thứ Năm, ngày 28 tháng Sáu cho đến bữa sáng
Thứ Tư, ngày 4 tháng Bảy. Các trại sinh ghi danh tham dự trại toàn thời gian sẽ nhận được thẻ trại sinh,
áo, huy hiệu và vài kỷ vật khác. Chỉ những trại sinh ghi danh tham dự trại toàn thời gian mới có thể ở lại
qua đêm tại trại, được tham gia vào tất cả các chương trình, bao gồm chương trình toàn trại và các chương
trình của Tiểu Trại, và được sử dụng tất cả các dịch vụ do trại cung cấp.
Trại phí và các đơn cần thiết phải được nộp trước hạn kỳ để có thể hưởng giá đặc biệt cho giai đoạn đó.
Những hạn kỳ để ghi danh và trại phí cho mỗi hạn kỳ như sau:
●
●
●
●

Ghi danh sớm:
Ghi danh đúng hạn:
Ghi danh muộn:
Hạn cuối ghi danh

$330
$360
$390

2/12/2017 - 18/2/2018
19/2/2018 - 31/3/2018
1/4/2017 - 15/5/2018
15/5/2018

Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống mà không phải là HĐS có thể ghi danh miễn phí khi ghi danh chung với một
người lớn trong gia đình có trả trại phí. Ghi danh miễn phí sẽ không bao gồm các bữa ăn, áo, huy hiệu
hoặc bất kỳ mặt hàng nào khác. Nếu phụ huynh muốn trả tiền để các em nhỏ này có phần ăn hay những
kỷ vật, xin báo cho BTC biết. Một số kỷ vật trại sẽ được bán tại Trading Post của trại.
Đóng tiền: Trại sinh nộp trại phí về Đại Diện Liên Đoàn (LĐ). Đại Diện LĐ gửi một ngân phiếu (check)
hoặc money order (cho những LĐ ngoài Hoa Kỳ) cho tất cả thành viên của LĐ cho mỗi giai đoạn ghi
danh: sớm, đúng hạn, và muộn. Khi đóng tiền cho mỗi thời hạn ghi danh (sớm, thường và muộn) thư gửi
phải có dấu bưu điện đúng ngày hạn để được giá tiền trại phí như BTC đã đăng cho thời hạn đó. Nếu bao
thư gửi tiền đến BTC được đóng dấu bưu điện sau khi ngày đã quy định cho kỳ ghi danh, thì những trại
sinh đó sẽ không được hưởng trại phí của kỳ hạn đã trễ. Đại Diện LĐ phải gửi về BTC số tiền còn lại
cho thời hạn ghi danh tiếp theo.
PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG TRẠI PHÍ
•
•

•

Ngân phiếu hay phiếu chuyển tiền (cho những người không sống ở Hoa Kỳ) ghi trả cho APACAF
Gửi Về:
TT11 Registration
P.O. Box 2782
Fairfax, VA 22031
USA
Lệ phí cho ngân phiếu không tiền bảo chứng: $25
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CHUYỂN NHƯỢNG / HỦY BỎ / BỒI HOÀN
Nếu một trại sinh đã đóng trại phí nhưng không thể tham dự, người trại sinh đó có thể nhờ Đại Diện LĐ
của mình yêu cầu chuyển cho người khác hoặc hủy bỏ.
Chuyển Nhượng: Đại Diện LĐ phải thông báo cho Ban Ghi Danh trong thời hạn sớm nhất sau khi biết
tin. Hạn chót để chuyển nhượng cho người khác là ngày 15/5/2018.
Hủy bỏ: Hạn chót để hủy bỏ và được hoàn lại một phần trại phí là ngày 15 tháng Năm, 2018. Phí tổn bồi
hoàn sẽ là $30 cho mỗi trại sinh. Xin liên lạc registration@thangtien11.org.
•
•
•
•

Hủy bỏ trước ngày 15 tháng Năm, 2018:
hoàn lại trại phí trừ đi $30
Hủy bỏ sau ngày 15 tháng Năm, 2018:
không được nhận lại trại phí
Nếu BTC từ chối trại sinh vì các mẫu hồ sơ không đầy đủ hoặc thiếu lệ phí, tiền hoàn lại sẽ theo
các hạn kỳ nêu trên.
Nếu BTC từ chối trại sinh vì các lý do khác trước khi trại bắt đầu, BTC sẽ hoàn tiền lại đầy đủ,
trừ đi $30 tiền phí tổn.

CÁC NGÀY TRẠI: thứ Năm, ngày 28 tháng 6 đến thứ Tư, ngày 4 tháng 7 năm 2018.
NHẬP TRẠI thứ Năm, ngày 28 tháng 6
8:00 - 17:00
RỜI TRẠI
thứ Tư, ngày 4 tháng 7
11:00 - 14:00
Các trại sinh không được phép nhập và rời trại trước thời hạn quy định.
ĐỊA CHỈ TRẠI:

Camp William B. Snyder
6100 Antioch Rd, Haymarket, VA 20169
https://www.ncacbsa.org/outdoors/camp-william-b-snyder/
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GIẤY TỜ CẦN THIẾT CHO VIỆC GHI DANH
1) Chi tiết cá nhân.
2) Hình của trại sinh để làm thẻ ID. Dung lượng cần nhỏ hơn 5MB và theo định dạng gif, jpg, jpeg,
hoặc png.
3) Mẫu Hồ Sơ Sức Khoẻ của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) - Phần A, B, và C
• Tất cả trại sinh phải nộp đủ 3 phần của Hồ Sơ Sức Khoẻ, bao gồm các em Hướng Đạo
Sinh (nam lẫn nữ), các Trưởng, gia đình, thiện nguyện viên, và thành phần Ban Tổ Chức
(staff) thuộc mọi lứa tuổi.
• Phần A: Phụ huynh phải ký tên cho các trại sinh dưới 18 tuổi.
• Phần B: Tên của công ty bảo hiểm và số ID bảo hiểm cần được điền chính xác để BTC có
thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
• Phần C: Giấy chứng nhận sức khỏe phải có chữ ký xác nhận của bác sĩ, y tá hoặc trợ lý
bác sĩ.
4) Trại sinh phải ký tên các Phiếu Miễn Tố, Giấy Đồng Ý và Cho Phép Chụp Hình/Ghi Hình/Phỏng
Vấn/Sử Dụng Hình Ảnh, và Nội Quy Trại. Phụ huynh cần ký xác nhận nếu trại sinh dưới 18 tuổi.
• Tất cả đơn phải được điền đầy đủ và chính xác. Trại phí cần được thanh toán trước thời hạn để được
mức phí giảm tùy theo từng thời hạn khác nhau.
• Chỉ những người ghi danh sớm (early) và đúng kỳ hạn (regular) mới có thể nộp Hồ Sơ Sức Khỏe sau
khi nộp các đơn ghi danh khác và trại phí, nhưng phải trước ngày 15 tháng 5, năm 2018. Sau ngày
này, nếu trại sinh không có đầy đủ các đơn, phần ghi danh của trại sinh sẽ bị hủy bỏ và trại sinh sẽ
không được hoàn lại tiền trại phí.
PHƯƠNG PHÁP LIÊN LẠC
• Ban Tổ Chức TT11 sẽ chia sẻ thông tin với các trại sinh bằng cách liên lạc các Đại Diện LĐ qua
điện thư, và/hoặc tin nhắn (nếu Đại Diện LĐ muốn chọn phương pháp này). Yêu cầu Đại Diện
LĐ phổ biến tin tức cần thiết cho tất cả các trại sinh ghi danh dưới Liên Đoàn mình.
• Trang Mạng TT11: Tin tức sẽ được đăng lên trong phần bộ Ghi Danh, bao gồm câu trả lời cho
các câu thường được hỏi.
• Trại sinh có thể liên lạc với Tiểu Ban Ghi Danh tại địa chỉ điện thư registration@thangtien11.org
GÓI KIỆN CỦA TRẠI SINH
● Gói kiện của mỗi trại sinh sẽ bao gồm những khoản sau và có thể gồm các mục khác:
❏ Thẻ ID và dây đeo
❏ Áo thun TT11
❏ Khăn quàng TT11
❏ Huy hiệu TT11
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CÁC BỮA ĂN
● Thứ năm, 28 tháng 6: trưa, tối
● Thứ sáu, 29 tháng 6: sáng, trưa, tối
● Thứ bảy, 30 tháng 6: sáng, trưa, tối
● Chủ nhật, 1 tháng 7: sáng, trưa, tối
● Thứ hai, 2 tháng 7: sáng, trưa, tối
● Thứ ba, 3 tháng 7:
sáng, trưa, tối
● Thứ tư, 4 tháng 7:
sáng
● Các bữa ăn sẽ được cung cấp bởi nhân viên của trại và/hoặc hàng quán được cho phép, bên trong
hoặc gần phòng ăn chính (dining hall). Phòng ăn có máy điều hòa và bàn ghế đủ cho khoảng 500
trại sinh trong cùng một lúc. Trại sinh không cần mang theo dụng cụ nấu nướng.
● Trại sinh có thể mang đồ nấu nướng tới trại nếu muốn tự bổ sung thực phẩm. Lưu ý rằng khu đất
trại của quý vị sẽ không có nhiều chỗ trống vì có nhiều liên đoàn khác cùng sinh hoạt. Liên đoàn
có thể không có vòng lửa nơi khu đất trại của mình.
DAY PASS
● Một số ít Day Pass sẽ được cung cấp mỗi ngày để gia đình và quý khách có thể dùng để đến thăm
trại. Khách dùng Day Pass chỉ được dùng trong một ngày, và không được ngủ lại tại trại. Pass này
không được dùng cho các em Hướng Đạo Sinh.
● Trại phí cho Day Pass là $100 mỗi người cho một ngày trại, bao gồm 3 bữa ăn cho ngày ghi danh,
và không được chuyển cho người khác. Trại phí vẫn không thay đổi nếu quan khách không dùng
thực phẩm.
● Người dùng Day Pass phải ghi danh trước và hoàn tất các đơn: Phiếu Miễn Tố, Giấy Chấp Thuận
cho chụp ảnh và dùng hình ảnh, và Nội Quy Trại.
● Ghi Danh cho Day Pass sẽ chỉ được mở ra sau khi ghi danh cho các trại sinh chính thức (full-time
campers) được hoàn tất.
● Người dùng Day Pass có thể tham gia các chương trình chung của trại được mở cho quan khách
tham dự vào ngày đó. Ví dụ, người dùng Day Pass cho ngày Khai Mạc Trại có thể tham dự lễ
khai mạc, chương trình văn hoá/truyền thống, lửa trại khai mạc, và các chương trình khác được
mở cho quan khách trong ngày.
● Quan khách và gia đình dùng Day Pass không được tham gia vào các chương trình của Tiểu Trại
(chương trình của từng ngành cho Hướng Đạo Sinh, Trưởng Niên, v.v.). Chương trình tiểu trại
chỉ dành cho những trại sinh ghi danh toàn thời gian.
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PHI TRƯỜNG
• Phi trường gần đất trại nhất: Washington Dulles International Airport (IAD), cách đất trại 25
dặm. Tùy theo tình hình giao thông, có thể sẽ mất từ 30 phút đến 1 tiếng lái xe.
• Phi trường thứ nhì gần đất Trại: Reagan National Airport (DCA), cách đất trại 46 dặm. Tùy theo
tình hình giao thông, có thể sẽ mất từ 45 phút đến 2 tiếng lái xe.
DỊCH VỤ XE ĐƯA RƯỚC TỪ PHI TRƯỜNG
● Chỉ đưa đón tại phi trường Washington Dulles International (IAD) và Reagan National (DCA).
Không đưa đón tại những địa điểm khác.
● Chỉ đưa đón từ sân bay ra khu đất trại và ngược lại.
● Phi trường tốt nhất là phi trường Washington Dulles International (IAD).
● Lệ phí mỗi chiều (đón từ phi trường HOẶC đưa ra phi trường):
○ Dulles (IAD): $35
○ Reagan (DCA): $50
● Xin Nộp Đơn Yêu Cầu Đưa Đón càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
● Đại Diện LĐ cần gửi một Đơn Yêu Cầu Đưa Đón cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình.
Xin nộp duy nhất một đơn và lệ phí chung cho tất cả mọi người trong Liên Đoàn.
● Xin nộp đơn cùng chi phiếu điền cho APACAF và gửi về địa chỉ dưới đây. Lệ phí $25 sẽ được áp
dụng cho bất kỳ chi phiếu nào bị hoàn trả.
Địa Chỉ:
TT11 Registration
PO Box 2782
Fairfax, VA 22031
DỤNG CỤ TRẠI CHO THUÊ
● Dưới đây là những dụng cụ trại có sẵn để cho thuê trong suốt kỳ trại:
 Lều (4 người):
$40
 Túi Ngủ:
$25
 Tấm Lót Ngủ (sleeping pad):
$25
 Ghế trại (camp chair):
$15
● Nộp Đơn Thuê Dụng Cụ Trại càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
● Đại Diện LĐ gửi một Đơn Thuê Dụng Cụ Trại cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình.
Nộp duy nhất một đơn và lệ phí chung cho tất cả mọi người trong Liên Đoàn.
● Nộp đơn cùng chi phiếu điền cho APACAF và gửi về địa chỉ dưới đây. Lệ phí $25 sẽ được áp
dụng cho bất kỳ chi phiếu nào bị hoàn trả.
Địa Chỉ:
TT11 Registration
PO Box 2782
Fairfax, VA 22031
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THUÊ CABIN
● BTC có một số ít giường ngủ trong một phòng cabin chung cho thuê nhưng chỉ dành cho những
người có nhu cầu đặc biệt.
● Ưu tiên cho các trại sinh lớn tuổi và có nhu cầu đặc biệt.
● Phòng có máy điều hòa, giường tầng, một phòng tắm chung và một nhà bếp.
● Tiền thuê:
○ $100/người trong suốt kỳ trại.
○ $25/người cho một đêm trại.
● Đại Diện LĐ gửi một Đơn Thuê Phòng cho tất cả các trại sinh thuộc Liên Đoàn mình đến
registration@thangtien11.org để được sự chấp thuận.
● Nộp Đơn Thuê Phòng càng sớm càng tốt và trước ngày 15 tháng 5, 2018.
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
• Để biết thêm một số thông tin khác, xin truy cập trang www.thangtien11.org:
o Hướng dẫn ghi danh
o Các mẫu đơn
o Câu hỏi thường gặp
o Chương trình
o Bản tin
o Hướng dẫn tới khu đất trại
o Khách sạn gần khu đất trại
o Thuê xe
o Giặt ủi gần khu đất trại
o Địa điểm tham quan
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HƯỚNG DẪN GHI DANH
CHI TIẾT TỔNG QUÁT
• Tất cả trại sinh phải ghi danh qua đơn vị (Liên Đoàn/Làng) mà đơn vị đó phải là thành viên của
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) hay qua một đơn vị hợp tác. Chỉ
những cá nhân ghi danh qua các đơn vị kể trên mới được chấp thuận.
• Liên Đoàn (LĐ) chịu trách nhiệm cho tất cả các trại sinh ghi danh dưới LĐ mình.
• Mỗi liên đoàn cần cử ra 2 người đại diện (Đại Diện LĐ) để làm việc với Ban Tổ Chức (BTC) trại
TT11. Tất cả mọi giao dịch và trao đổi thông tin giữa Liên Đoàn và BTC sẽ thông qua những đại
diện này trước, trong và sau kỳ trại.
• LD Trưởng gửi điện thư đến registration@thangtien11.org, ghi rõ họ và tên, email, và số điện
thoại di động của Đại Diện LĐ. Xác định tên của LĐ, thành phố và tiểu bang/quốc gia. Việc này
phải được hoàn tất trước khi thành viên của Liên Đoàn có thể bắt đầu ghi danh.
• Mỗi cá nhân ghi danh phải được chứng nhận bởi Đại Diện LĐ của mình.
• Nếu bạn hiện không sinh hoạt với một đơn vị thuộc Hội Đồng Trung Ương HĐVN, bạn phải tìm
một đơn vị kể trên để bảo trở mình và ghi danh tham dự TT11 với đơn vị đó. Các quý vị Trưởng
Niên độc lập, xin ghi danh qua Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên ở hdtnvn1418@yahoo.com.
• Tên của liên đoàn và làng đã từng ghi danh và được duyệt bởi HĐTƯ-HĐVN sẽ hiện sẵn trong
danh sách của hệ thống ghi danh. Xin vui lòng nhờ Liên Đoàn Trưởng / Lý Trưởng của bạn liên
lạc với registration@thangtien11.org nếu tên liên đoàn của bạn không có trong danh sách.
• Các phụ huynh cần có một tài khoản đăng nhập với Trang Ghi Danh của TT11 để có thể ghi danh
cho cá nhân quý vị và cho thành viên trong gia đình của mình, cũng như để xem xét và sửa đổi
chi tiết trong hồ sơ ghi danh của gia đình quý vị.
• Các đại diện của các Liên Đoàn / Làng / Xóm cũng phải tạo một tài khoản đăng nhập để có thể
xem xét, tu chỉnh, và xác nhận các thành viên thuộc đơn vị của mình.
TẠO TÀI KHOẢN GHI DANH
Nhằm bảo vệ các chi tiết cá nhân của trại sinh, hệ thống ghi danh cần người sử dụng phải có tài khoản
đăng nhập.
1) Quý vị có thể bắt đầu ghi danh bằng cách truy cập https://tt11registration.org.
○ Bạn cũng có thể vào trang ghi danh bằng cách truy cập trang nhà Thẳng Tiến XI tại
www.thangtien11.org, chọn phần "Ghi Danh", và sau đó "Ghi Danh Trực Tiếp".
2) Bấm vào nút << Register Now >> ở cuối trang để tạo một tài khoản đăng nhập cho gia đình bạn.
Mỗi gia đình chỉ cần 1 tài khoản ghi danh. Tài khoản chỉ dành cho người lớn (18 tuổi trở lên).
3) Sau khi điền các chi tiết cần thiết, nhấn nút "Submit" để nộp.
4) Một điện thư từ trang mạng TT11 sẽ được gửi đến cho quý vị trong vòng vài phút.
5) Làm theo các chỉ dẫn trong điện thư từ trang mạng TT11 để tạo mật khẩu cho tài khoản của quý
vị. Xin lưu ý là mật khẩu PHẢI bao gồm các chi tiết sau:
○ phải có chữ hoa lẫn chữ thường, và phải có số.
○ phải có các dấu đặc biệt như: !, #, &, ), (, .
○ phải có ít nhất 8 chữ.
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6) Dùng địa chỉ điện thư của quý vị và mật khẩu nêu trên để đăng nhập vào trang Ghi Danh để tiến
hành thủ tục ghi danh cho quý vị hoặc để sửa đổi chi tiết trong hồ sơ ghi danh.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT CHO VIỆC GHI DANH
1) Chi tiết cá nhân.
2) Hình của trại sinh để làm thẻ ID. Dung lượng cần nhỏ hơn 5MB và theo định dạng gif, jpg, jpeg,
hoặc png.
3) Mẫu Hồ Sơ Sức Khoẻ của Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) - Phần A, B, và C
• Tất cả trại sinh phải nộp đủ 3 phần của Hồ Sơ Sức Khoẻ, bao gồm các em Hướng Đạo
Sinh (nam lẫn nữ), các Trưởng, gia đình, thiện nguyện viên, và thành phần Ban Tổ Chức
(staff) thuộc mọi lứa tuổi.
• Phần A: Phụ huynh phải ký tên cho các trại sinh dưới 18 tuổi.
• Phần B: Tên của công ty bảo hiểm và số ID bảo hiểm cần được điền chính xác để BTC có
thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
• Phần C: Giấy chứng nhận sức khỏe phải có chữ ký xác nhận của bác sĩ, y tá hoặc trợ lý
bác sĩ.
4) Trại sinh phải ký tên các Phiếu Miễn Tố, Giấy Đồng Ý và Cho Phép Chụp Hình/Ghi Hình/Phỏng
Vấn/Sử Dụng Hình Ảnh, và Nội Quy Trại. Phụ huynh cần ký xác nhận nếu trại sinh dưới 18 tuổi.
• Tất cả đơn phải được điền đầy đủ và chính xác. Trại phí cần được thanh toán trước thời hạn để được
mức phí giảm tùy theo từng thời hạn khác nhau.
• Chỉ những người ghi danh sớm (early) và đúng kỳ hạn (regular) mới có thể nộp Hồ Sơ Sức Khỏe sau
khi nộp các đơn ghi danh khác và trại phí, nhưng phải trước ngày 15 tháng 5, năm 2018. Sau ngày
này, nếu trại sinh không có đầy đủ các đơn, phần ghi danh của trại sinh sẽ bị hủy bỏ và trại sinh sẽ
không được hoàn lại tiền trại phí.
HƯỚNG DẪN GHI DANH CHO CÁ NHÂN – (cần hoàn tất các bước từ 1 đến 5)
1) Nếu đã có tài khoản, đăng nhập vào hệ thống ghi danh với tên người dùng (username) và mật
khẩu của bạn. Tên người dùng của bạn là địa chỉ email của bạn.
2) Chọn "Register campers"
3) Chọn liên kết ghi danh của Liên Đoàn và điền vào tất cả các chi tiết cần thiết. Xin lưu ý các điều
sau:
○ Ô “Role”: chọn vai trò của trại sinh: Hướng Đạo Sinh, Trưởng, cha mẹ, người trong gia
đình của HĐS, thành viên ban tổ chức, thiện nguyện viện.
○ Ô “Unit”: Điền số đơn vị của bạn. Phụ huynh dự trại chung với con, dùng số đơn vị của
con cho mình. Số đơn vị sẽ giúp người Đại Diện LD biết bạn thuộc đơn vị nào trong Liên
Đoàn. Thí dụ, Pack 123, Troop 21, Senior 472, v..v..v
○ Ô “Allergy”: Nếu trại sinh có dị ứng với các loại thực phẩm, thuốc men (Tylenol,
peniciline, v…v), hay côn trùng (ong, v…), xin check và ghi rõ.
○ Ô “Meal Plan”. Chọn “Regular”, hoặc “Vegetarian” (cho những người chỉ ăn rau cải),
hoặc “Gluten free”.
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○

Ô “Submit eForms?”. Check ô này nếu bạn sẵn sàng tự tải hình và các đơn cần thiết
ngay lúc này. Nếu bạn không tải hình và form được liền thì đừng check ô này. Sau khi
nhấp “Submit”, điền các form trên giấy và nhờ đại diện LĐ của bạn tải giùm.
○ Ô “Escort”: điền tên và điện thoại của người được phép đưa các em HĐS dưới 18 tuổi ra
khỏi trại. Thí dụ, người Trưởng đơn vị, LD Trưởng, thân nhân hay phụ huynh trong đoàn.
○ Ô “Emergency Contact”. Xin điền tên và phone của người lớn có mặt ở trại để BTC liên
lạc khi cần thiết.
4) Chọn "Submit" ở cuối trang khi bạn đã điền đầy đủ tất cả chi tiết bắt buộc và sẵn sàng gửi dữ liệu
của bạn về BTC. Nếu chưa có đầy đủ các chi tiết, quý vị có thể chọn “Save Draft” để lưu trữ và
có thể đăng nhập trở lại để hoàn tất. Xin lưu ý, sau khi nhấn "Submit", quý vị sẽ không chỉnh sửa
hồ sơ của mình được nữa. Lúc đó, chỉ có người Đại Diện LĐ của bạn mới giúp sửa đổi được
thôi.
5) Gửi trại phí đầy đủ về Liên Đoàn / Làng / Văn Phòng Trưởng Niên. Đại Diện LĐ sẽ gửi một chi
phiếu cho tất cả thành viên của đơn vị về Ban Tổ Chức.
HƯỚNG DẪN CHO ĐẠI DIỆN LIÊN ĐOÀN – (cần hoàn tất các bước từ 1 đến 6)
1) Liên Đoàn Trưởng của bạn phải báo cho Ban Ghi Danh biết bạn là đại diện của LĐ (phải cho biết
tên, điện thư, và điện thoại của bạn).
2) Bạn phải tạo một tài khoản để đăng nhập vào trang ghi danh.
3) Đăng nhập để ghi danh cho chính bạn.
4) Đăng nhập để xem xét, chỉnh sửa và xác nhận các thành viên của Liên Đoàn của mình.
5) Đảm bảo rằng tất cả các đơn ghi danh của mỗi thành viên của LĐ được tải lên. Sửa “status” của
những người đã có đủ hồ sơ, hình, và trại phí thành “Validated”.
6) Gửi một chi phiếu cho tất cả thành viên của LĐ cho mỗi thời hạn ghi danh.
Lưu ý: Sau khi đăng nhập, nếu tên của LĐ của bạn chưa có trên danh sách của Ban Ghi Danh, bạn có thể
ghi danh cho Liên Đoàn như sau:
1.
2.
3.
4.
5.

Đăng nhập.
Chọn “Register LD or Reps” ở khung bên trái.
Chọn “Register Liên Đoàn & add role as LD Rep”.
Điền tên LĐ và chọn Miền / Chi Nhánh.
Nhấp “Submit”.

Chỉnh Sửa / Chứng Nhận / Tải Hình và Đơn cho Thành Viên của Liên Đoàn
• Khi có trại sinh ghi danh dưới tên LĐ của bạn, Đại diện LĐ sẽ nhận được một điện thư báo tin.
Đại diện LĐ phải chứng nhận xem trại sinh đó có phải là thành viên của LĐ của mình hay không.
BTC trại chịu tổn phí hơn $70 cho mỗi trại sinh. Do đó, ưu tiên tham dự trại được dành cho
thành viên của các đơn vị là thành viên của Hội Đồng Trung Ương HĐVN. Thủ tục chứng nhận
như sau:
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1.
2.
3.
4.

Đăng nhập vào trang ghi danh.
Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn sẽ hiện ra.
Tìm tên của người mà bạn muốn chứng nhận. Nhấp “edit”.
Hồ sơ của trại sinh đó sẽ được mở ra. Check tên và đơn vị xem người này có phải là thành viên
của LĐ bạn không. Nếu phải thì làm các điều sau:
a. Xuống phần gần cuối của hồ sơ. Nhấp vào “For official use ONLY” để mở phần này.
b. Sửa ô “Submission Status” thành “Confirmed – Confirm member of Lien Doan”.
Nếu không phải thì báo cho Ban Ghi Danh biết qua registration@thangtien11.org.

Nếu cần chỉnh sửa hoặc tải hình và hồ sơ cho bất cứ thành viên nào của Liên Đoàn, xin theo thủ tục sau
đây:
1. Đăng nhập.
2. Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn hiện ra.
3. Tìm tên của người mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhập “edit”.
Hồ sơ của trại sinh đó sẽ được mở ra.
4. Chỉnh sửa.
5. Nếu cần tải hình / hồ sơ, tìm phần “Product, Service & Form”.
a. Tìm ô “Submit eForm?”. Chọn “Yes”.
b. Nếu muốn tải hình.
i. Tìm ô “Picture”.
ii. Nhấp “Choose File”. Tìm file mà bạn muốn tải. Nhấp vào file đó.
iii. Tên file sẽ hiện trong ô “Picture”. Nhấp “Upload” để tải.
c. Nếu muốn tải Hồ Sơ Sức Khỏe.
i. Tìm ô “Health Form”.
ii. Nhấp “Choose File”. Tìm file mà bạn muốn tải. Nhấp vào file đó.
iii. Tên file sẽ hiện trong ô “Health Form”. Nhấp “Upload” để tải.
d. Nếu muốn tải Phiếu Miễn Tố và Nội Quy.
i. Tìm ô “Misc Form”.
ii. Nhấp “Choose File”. Tìm file mà bạn muốn tải. Nhấp vào file đó.
iii. Tên file sẽ hiện trong ô “Misc Form”. Nhấp “Upload” để tải.
Đổi Status của Trại Sinh Thành “Validate”
1. Đăng nhập.
2. Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn hiện ra.
3. Tìm tên của người mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhập “edit”.
4. Hồ sơ của trại sinh đó sẽ được mở ra.
5. Xuống phần gần cuối của hồ sơ. Nhấp vào “For official use ONLY” để mở phần này.
6. Sửa ô “Submission Status” thành “Validated – Ready for TT11 Submission”.
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Hủy Bỏ Ghi Danh của Trại Sinh
1. Đăng nhập.
2. Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn hiện ra.
3. Tìm tên của người mà bạn muốn chỉnh sửa. Nhập “edit”.
4. Hồ sơ của trại sinh đó sẽ được mở ra.
5. Xuống phần gần cuối của hồ sơ. Nhấp vào “For official use ONLY” để mở phần này.
6. Sửa ô “Submission Status” thành “Cancel”.
Xem Tường Trình về LĐ của mình
Bạn có thể xem tường trình về các điều sau thuộc về LĐ của mình:
- số lượng thành viên LĐ ghi danh cho mỗi tiểu trại.
- bao nhiêu người có dị ứng thực phẩm, thuốc men, côn trùng.
- số lượng áo thun của LĐ.
- bao nhiêu thành viên đã được chứng nhận.
- tổng số tiền LĐ phải trả.
- tổng số tiến bồi hoàn.
Thủ tục như sau:
1. Đăng nhập.
2. Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn hiện ra.
3. Chọn “Result” tab.
4. Chọn “Analysis” tab.
5. Một trang có liệt kê tất cả chi tiết nêu trên sẽ hiện ra.
Xem Danh Sách Trại Sinh thuộc về Liên Đoàn
1. Đăng nhập.
2. Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn hiện ra.
3. Chọn “Result” tab.
4. Chọn “Table” tab.
5. Một trang có liệt kê các trại sinh của LĐ bạn sẽ hiện ra.
Tải Xuống Danh Sách của Liên Đoàn
Bạn có thể tải xuống computer của mình danh sách các thành viên của LĐ như sau:
1. Đăng nhập.
2. Một trang có danh sách những người đã ghi danh thuộc LĐ bạn hiện ra.
3. Chọn “Result” tab.
4. Chọn “Download” tab.
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WAIVER STATEMENT AND CONSENT FOR USE OF PHOTOGRAPHS
(complete a separate form for each participant - if both parent and child are attending, fill out 2 forms,
one for each participant)

WAIVER STATEMENT
Participant’s Name: _________________________________________________________________
(Full name of Participant: First – Middle – Last)

Parent’s Name (if participant is under 18-year-old):
__________________________________________________________________________________
(Full name of Parent: First – Middle – Last)

I hereby assume all risks and hazards of participation in the Thẳng Tiến XI events/activities.
I hereby do waive, release, absolve, and agree to indemnify and hold harmless the Boy Scouts of
America (BSA), the Girl Scouts of the United States of America (GSUSA), the local councils and all
employees, the Chartered Organization, the Thẳng Tiến XI Organizing Committee and staffs, units,
leaders, scouts, volunteers, other participants, related parties or other organizations associated with the
activity from any and all claims or liability arising out of any injury to me and/or my son/daughter.
I hereby expressly authorize and request the organizing committee and staffs, his/her unit scout leaders
to use their best judgment in any emergency or injury to me and/or my son/daughter requiring
paraprofessional or professional medical attention or treatment. I agree to pay for all medical expenses
for myself and/or my son/daughter.

CONSENT FOR USE OF PHOTOGRAPHS
I hereby authorize and give full consent to the Boy Scouts of America, Girl Scouts of the USA, and
Thẳng Tiến XI Organizing Committee to publish and copyright all photographs in which I and/or my
son/daughter may appear at the Jamboree.
I further agree that the Boy Scouts of America, Girl Scouts of the USA, and Thẳng Tiến XI Organizing
Committee may transfer, use or cause to be used, these photographs in brochures, websites, social
media, newsletters, advertisings, posters, displays, slide shows, videotapes, catalogs, CD-ROMs, and
like publications, literature or materials without limitations or reservations.
I have read this release Waiver Statement and Consent for Use of Photographers agreement,
understand it, and signed it voluntarily.
Signature:_________________________________________Date:___________________
(Adult Participant or Parent/Guardian)

(mm / dd / yyyy )
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CODE OF CONDUCT
Thẳng Tiến XI constitutes a private activity of a private organization. Thẳng Tiến XI Organizing Committee (Organizing
Committee) reserves the right to refuse admittance to or terminate the participation of one or more individuals or entity
without being compelled to offer explicit reasons.
An essential condition for admittance to Thẳng Tiến XI is that every participant, regardless of age, nationality or
residency, must sign the following affidavit, agreeing to the Thẳng Tiến XI’s Code of Conduct stated below:
Law and Order:

Activities:

1.

The Organizing Committee reserves the right to
terminate the participation of any attendant(s) deemed to
have attitudes which are hostile, disorderly, violent,
controversial, and may cause unnecessary attention or
harm to the security and safety of the camp or of other
participants.

11. Campers must follow the directions of the Organizing
Committee and shall participate fully in all camp
activities. In addition, each participant is an official
member of a subcamp and must participate fully in that
subcamp’s activities and carry out assigned subcamp
responsibilities.

2.

Participants are not allowed to leave the campground
without the explicit permission of their unit leaders and
the completion of the camp exit procedure determined by
the Organizing Committee.

12. Camp schedules including nightly curfew must be strictly
followed.

3.

Car speed limit is strictly enforced and vehicles must be
parked only in designated areas.

4.

Participants are responsible for maintaining the camp
living conditions and are forbidden to destroy the
landscape, plants and camp properties.

Discipline:
5.

The Scout's Oath and Laws are also the laws of the
jamboree.

6.

13. Buying and selling of goods on camp premises are
prohibited, unless otherwise officially approved by the
Organizing Committee.
14. All gambling activities and provocative or violent forms of
entertainment are forbidden on camp premises.
15. Drugs and alcoholic beverages are strictly banned from the
campground.
16. Smoking at camp is discouraged. Campers, 21 years or
older may smoke only in designated areas away from sight
of Scouts, and may not impact the air quality and comfort
of other campers.

Participants are expected to obey not only direction of the
17. All activities not included in the official camp program
Organizing Committee but also the orders and guidance
requires the prior approval of the Organizing Committee.
of the Park Rangers who are the authority in enforcing
camp discipline. Any question, concern, complaint, Banned Items:
should be directed to the leaders of the Subcamp
18. Absolutely no weapons, explosives, alcoholic beverages,
promptly after an incident.
and drugs are tolerated on camp premises.
7. Participants are responsible for any loss or damage to
19. No indecent or obscene materials (pictures, movies,
their personal belongings.
magazines, etc.) are allowed on camp premises.
Behavior:
20. The distribution of any printed or visual media must be
8. Camper badges and/or wrist bands are expected to be
approved by the Organizing Committee, and may be
visible at all time.
carried out only in the designated area of the Information
Center, unless instructed or otherwise permitted by the
9. Outfits must be appropriate and conform to Scouting
Organizing Committee.
standard. No indecent or excessive sloppy clothing style
is permitted. No improper body display of piercing and
tattoos is permitted.
10. Foul language, harassment, impolite or indecent attitude
is strictly prohibited.
I, the undersigned, have read, understood and hereby agreed to follow all above regulation during the time I attend Thẳng Tiến XI. As a
participant of the jamboree, I understand the Organizing Committee has the right to terminate my participation at any time without being
compelled to provide any explanation.
Participant’s Name (Print) ____________________________________________________________________________________________
Participant’s Signature _____________________________________________________________ Date: _____________________________
Signature of Parent/Guardian if Participant is under 18 ____________________________________Date: _____________________________

A

Part A: Informed Consent, Release Agreement, and Authorization
High-adventure base participants:

Full name: _________________________________________ Expedition/crew No.:________________________________
DOB:

_________________________________________

Informed Consent, Release Agreement, and Authorization
I understand that participation in Scouting activities involves the risk of personal
injury, including death, due to the physical, mental, and emotional challenges in the
activities offered. Information about those activities may be obtained from the venue,
activity coordinators, or your local council. I also understand that participation in
these activities is entirely voluntary and requires participants to follow instructions
and abide by all applicable rules and the standards of conduct.
In case of an emergency involving me or my child, I understand that efforts will
be made to contact the individual listed as the emergency contact person by
the medical provider and/or adult leader. In the event that this person cannot be
reached, permission is hereby given to the medical provider selected by the adult
leader in charge to secure proper treatment, including hospitalization, anesthesia,
surgery, or injections of medication for me or my child. Medical providers are
authorized to disclose protected health information to the adult in charge, camp
medical staff, camp management, and/or any physician or health-care provider
involved in providing medical care to the participant. Protected Health Information/
Confidential Health Information (PHI/CHI) under the Standards for Privacy of
Individually Identifiable Health Information, 45 C.F.R. §§160.103, 164.501, etc.
seq., as amended from time to time, includes examination findings, test results, and
treatment provided for purposes of medical evaluation of the participant, follow-up
and communication with the participant’s parents or guardian, and/or determination
of the participant’s ability to continue in the program activities.
(If applicable) I have carefully considered the risk involved and hereby give my
informed consent for my child to participate in all activities offered in the program.
I further authorize the sharing of the information on this form with any BSA volunteers
or professionals who need to know of medical conditions that may require special
consideration in conducting Scouting activities.

or staff position:____________________________________

With appreciation of the dangers and risks associated with programs and
activities, on my own behalf and/or on behalf of my child, I hereby fully and
completely release and waive any and all claims for personal injury, death, or
loss that may arise against the Boy Scouts of America, the local council, the
activity coordinators, and all employees, volunteers, related parties, or other
organizations associated with any program or activity.
I also hereby assign and grant to the local council and the Boy Scouts of America,
as well as their authorized representatives, the right and permission to use and
publish the photographs/film/videotapes/electronic representations and/or sound
recordings made of me or my child at all Scouting activities, and I hereby release
the Boy Scouts of America, the local council, the activity coordinators, and all
employees, volunteers, related parties, or other organizations associated with
the activity from any and all liability from such use and publication. I further
authorize the reproduction, sale, copyright, exhibit, broadcast, electronic storage,
and/or distribution of said photographs/film/videotapes/electronic representations
and/or sound recordings without limitation at the discretion of the BSA, and I
specifically waive any right to any compensation I may have for any of the foregoing.

!

NOTE: Due to the nature of programs and
activities, the Boy Scouts of America and local
councils cannot continually monitor compliance
of program participants or any limitations
imposed upon them by parents or medical
providers. However, so that leaders can be as
familiar as possible with any limitations, list any
restrictions imposed on a child participant in
connection with programs or activities below.

List participant restrictions, if any:

!

None

________________________________________________________
I understand that, if any information I/we have provided is found to be inaccurate, it may limit and/or eliminate the opportunity for participation in any event or activity. If I
am participating at Philmont, Philmont Training Center, Northern Tier, Florida Sea Base, or the Summit Bechtel Reserve, I have also read and understand the supplemental
risk advisories, including height and weight requirements and restrictions, and understand that the participant will not be allowed to participate in applicable high-adventure
programs if those requirements are not met. The participant has permission to engage in all high-adventure activities described, except as specifically noted by me or the
health-care provider. If the participant is under the age of 18, a parent or guardian’s signature is required.

Participant’s signature:_________________________________________________________________________________________ Date:_______________________________

Parent/guardian signature for youth:______________________________________________________________________________ Date:_______________________________
(If participant is under the age of 18)

Second parent/guardian signature for youth:_______________________________________________________________________ Date:_______________________________
(If required; for example, California)

Complete this section for youth participants only:
Adults Authorized to Take to and From Events:
You must designate at least one adult. Please include a telephone number.
Name: _______________________________________________________

Name: _______________________________________________________

Telephone: ___________________________________________________

Telephone: ___________________________________________________

Adults NOT Authorized to Take Youth To and From Events:
Name: _______________________________________________________

Name: _______________________________________________________

Telephone: ___________________________________________________

Telephone: ___________________________________________________
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Part B: General Information/Health History
High-adventure base participants:

Full name: _________________________________________ Expedition/crew No.:________________________________
DOB:

_________________________________________

or staff position:____________________________________

Age:____________________________ Gender:_________________________ Height (inches):___________________________ Weight (lbs.):_____________________________
Address:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
City:___________________________________________ State:___________________________ ZIP code:_______________

Telephone:_______________________________

Unit leader:_________________________________________________________________________________ Mobile phone:__________________________________________
Council Name/No.:___________________________________________________________________________________________________ Unit No.:_____________________
Health/Accident Insurance Company:__________________________________________________ Policy No.:____________________________________________________

!

Please attach a photocopy of both sides of the insurance card. If you do not have medical insurance,
enter “none” above.

!

In case of emergency, notify the person below:
Name:____________________________________________________________________________ Relationship:____________________________________________________
Address: _____________________________________________________________ Home phone:________________________ Other phone:__________________________
Alternate contact name:_____________________________________________________________ Alternate’s phone:_______________________________________________

Health
History
Do you currently have or have you ever been treated for any of the following?
Yes

No

Condition
Diabetes

Explain
Last HbA1c percentage and date:

Hypertension (high blood pressure)
Adult or congenital heart disease/heart attack/chest pain
(angina)/heart murmur/coronary artery disease. Any heart
surgery or procedure. Explain all “yes” answers.
Family history of heart disease or any sudden heartrelated death of a family member before age 50.
Stroke/TIA
Asthma

Last attack date:

Lung/respiratory disease
COPD
Ear/eyes/nose/sinus problems
Muscular/skeletal condition/muscle or bone issues
Head injury/concussion
Altitude sickness
Psychiatric/psychological or emotional difficulties
Behavioral/neurological disorders
Blood disorders/sickle cell disease
Fainting spells and dizziness
Kidney disease
Seizures

Last seizure date:

Abdominal/stomach/digestive problems
Thyroid disease
Excessive fatigue
Obstructive sleep apnea/sleep disorders

CPAP: Yes £

List all surgeries and hospitalizations

Last surgery date:

No £

List any other medical conditions not covered above
680-001
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Part B: General Information/Health History
High-adventure base participants:

Full name: _________________________________________ Expedition/crew No.:________________________________
DOB:

_________________________________________

or staff position:____________________________________

Allergies/Medications
Are you allergic to or do you have any adverse reaction to any of the following?
Yes

No

Allergies or Reactions

Explain

Yes

No

Allergies or Reactions

Medication

Plants

Food

Insect bites/stings

Explain

List all medications currently used, including any over-the-counter medications.
CHECK HERE IF NO MEDICATIONS ARE ROUTINELY TAKEN.
IF ADDITIONAL SPACE IS NEEDED, PLEASE
		 INDICATE ON A SEPARATE SHEET AND ATTACH.
Medication

YES

NO

Dose

Frequency

Reason

Non-prescription medication administration is authorized with these exceptions:_______________________________________________

Administration of the above medications is approved for youth by:
_______________________________________________________________________ /________________________________________________________________________
Parent/guardian signature		

MD/DO, NP, or PA signature (if your state requires signature)

Bring enough medications in sufficient quantities and in the original containers. Make sure that they
are NOT expired, including inhalers and EpiPens. You SHOULD NOT STOP taking any maintenance
medication unless instructed to do so by your doctor.

!

!

Immunization
The following immunizations are recommended by the BSA. Tetanus immunization is required and must have been received within the last 10 years. If you had the disease,
check the disease column and list the date. If immunized, check yes and provide the year received.
Yes

No

Had Disease

Immunization
Tetanus
Pertussis
Diphtheria
Measles/mumps/rubella
Polio
Chicken Pox
Hepatitis A

Date(s)

Please list any additional information
about your medical history:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
DO NOT WRITE IN THIS BOX
Review for camp or special activity.

Reviewed by:_____________________________________________

Hepatitis B

Date:____________________________________________________

Meningitis

Further approval required:

Influenza

Reason:_________________________________________________

Other (i.e., HIB)

Approved by:_____________________________________________

Exemption to immunizations (form required)

Date:____________________________________________________

Yes

No
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Part C: Pre-Participation Physical

This part must be completed by certified and licensed physicians (MD, DO), nurse practitioners, or physician assistants.

High-adventure base participants:

Full name: _________________________________________ Expedition/crew No.:________________________________
DOB:

_________________________________________

or staff position:____________________________________

You are being asked to certify that this individual has no contraindication for participation inside a
Scouting experience. For individuals who will be attending a high-adventure program, including one
of the national high-adventure bases, please refer to the supplemental information on the following
pages or the form provided by your patient.

!

!

Examiner: Please fill in the following information:
Yes

No

Explain

Medical restrictions to participate
Yes

No

Allergies or Reactions

Explain

Yes

No

Allergies or Reactions

Medication

Plants

Food

Insect bites/stings

Explain

Height (inches):__________________ Weight (lbs.):__________________ BMI:__________________ Blood Pressure:__________________/__________________ Pulse:__________________
Normal

Abnormal

Explain Abnormalities

Examiner’s Certification
I certify that I have reviewed the health history and examined this person and find
no contraindications for participation in a Scouting experience. This participant
(with noted restrictions):

Eyes

True

Ears/nose/
throat

False

Explain
Meets height/weight requirements.
Does not have uncontrolled heart disease, asthma, or hypertension.

Lungs

Has not had an orthopedic injury, musculoskeletal problems, or
orthopedic surgery in the last six months or possesses a letter of
clearance from his or her orthopedic surgeon or treating physician.

Heart

Has no uncontrolled psychiatric disorders.
Has had no seizures in the last year.

Abdomen

Does not have poorly controlled diabetes.
If less than 18 years of age and planning to scuba dive, does not have
diabetes, asthma, or seizures.

Genitalia/hernia

For high-adventure participants, I have reviewed with them the
important supplemental risk advisory provided.

Musculoskeletal

Examiner’s Signature:____________________________________ Date: ________________
Provider printed name:_________________________________________________________

Neurological

Address:_______________________________________________________________________
City:______________________________________ State:_____________ ZIP code:__________

Other

Office phone:__________________________________________________
Height/Weight Restrictions
If you exceed the maximum weight for height as explained in the following chart and your planned high-adventure activity will take you more than 30 minutes away from an
emergency vehicle/accessible roadway, you may not be allowed to participate.
Maximum weight for height:
Height (inches)

Max. Weight

Height (inches)

Max. Weight

Height (inches)

Max. Weight

Height (inches)

60

166

65

195

70

226

75

Max. Weight
260

61

172

66

201

71

233

76

267

62

178

67

207

72

239

77

274

63

183

68

214

73

246

78

281

64

189

69

220

74

252

79 and over

295
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THẲNG TIẾN XI - TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
June 28 – July 4, 2018 - CAMP SNYDER, Virginia, USA

CAMP GEAR RENTAL FORM
(Liên Đoàn to prepare one form for all members' requests)
Submit request as soon as possible and not later than May 15, 2018

Liên Đoàn:
City/State/Country:
Name of Liên Đoàn Representative
(first_middle_last):
Email Address:
Mobile Phone:
# of tents

cost per tent= $40

Sub total:

$

# of sleeping bags

cost per sleeping bag= $25

Sub total:

$

# of sleeping pads

cost per sleeping pad = $25

Sub total:

$

# of camp chairs

cost per camp chair = $15

Sub total:

$

Total cost $

Email form to registration@thangtien11.org. Make check or money order (for non-US residents) payable to APACAF and send to: TT11 Registration PO Box 2782, Fairfax, VA22031. A $25 fee will be
assessed for any returned check.

THẲNG TIẾN XI - TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
June 28 – July 4, 2018 - CAMP SNYDER, Virginia, USA

CABIN RENTAL FORM
(Each Liên Đoàn / Làng / Xóm to prepare one form for all members. Email form to registration@thangtien11.org for approval.)
Priorities will be reserved for seniors with special needs. Submit request as soon as possible and not later than May 15, 2018

Liên Đoàn:

City/State/Country:

Name of Liên Đoàn Representative:
(First-Middle-Last)

Email Address:

Mobile Phone Number:
Please enter 1 for every night that you request to stay
in cabin. Cost is $25 per person for a single night and For official TT11
Staff use only
$100 per person for any duration.

Name (First_Middle_Last)

Total Cost $

Mobile Phone

Email Address

Senior
(Yes or
No)

Special
Needs (Yes
or No)

Describe special needs. Explain why this
person should be given priority to stay in
cabin.

Thu
6/28

Fri
6/29

Sat
6/30

Sun
7/1

Mon
7/2

Tue
7/3

Cost per
person $

Not
Approved Approved

THẲNG TIẾN XI - TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
June 28 – July 4, 2018 - CAMP SNYDER, Virginia, USA

AIRPORT SHUTTLE REQUEST FORM - INBOUND / ARRIVAL
(Each Liên Đoàn to prepare one form for Inbound trips and one form for Outbound trips)
Submit request as soon as possible and not later than May 15, 2018
Liên Đoàn:

City/State/Country:

Name of Liên Đoàn Representative:
(First-Middle-Last)

Email Address:

Family #1

Family #2

Family #3

Family #4

Mobile Phone Number:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date:

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

$

$

$

$

THẲNG TIẾN XI - TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
June 28 – July 4, 2018 - CAMP SNYDER, Virginia, USA

AIRPORT SHUTTLE REQUEST FORM - INBOUND / ARRIVAL
(Each Liên Đoàn to prepare one form for Inbound trips and one form for Outbound trips)
Submit request as soon as possible and not later than May 15, 2018
Liên Đoàn:

City/State/Country:

Name of Liên Đoàn Representative:
(First-Middle-Last)

Email Address:

Family #5

Family #6

Family #7

Family #8

Mobile Phone Number:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

$

$

$

$

THẲNG TIẾN XI - TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
June 28 – July 4, 2018 - CAMP SNYDER, Virginia, USA

AIRPORT SHUTTLE REQUEST FORM - OUTBOUND / DEPARTURE
(Each Liên Đoàn to prepare one form for Inbound trips and one form for Outbound trips)
Submit request as soon as possible and not later than May 15, 2018
Liên Đoàn:

City/State/Country:

Name of Liên Đoàn Representative:
(First-Middle-Last)

Email Address:

Family #1

Family #2

Family #3

Family #4

Mobile Phone Number:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date:

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

$

$

$

$

THẲNG TIẾN XI - TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
June 28 – July 4, 2018 - CAMP SNYDER, Virginia, USA

AIRPORT SHUTTLE REQUEST FORM - OUTBOUND / DEPARTURE
(Each Liên Đoàn to prepare one form for Inbound trips and one form for Outbound trips)
Submit request as soon as possible and not later than May 15, 2018
Liên Đoàn:

City/State/Country:

Name of Liên Đoàn Representative:
(First-Middle-Last)

Email Address:

Family #5

Family #6

Family #7

Family #8

Mobile Phone Number:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

Name (first middle last):

Airline, Flight #, Time:

Mobile Number:

Airport (IAD or DCA):

Email Address:

# of Travelers:

Travel Date (mm/dd):

Total Family Cost:

$

$

$

$

