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RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN    FFOORRMM    
  
FUNDRAISING HIKING at Pinnacle National Park – East Entrance  

Sunday October 22th :7am – 2pm, 2017 

Hiking Fee : $25 (includes lunch, water, entrance fee) 
 

* required information/thông tin cần thiết 

  

I understand that the organizers work on a volunteer basis.  Therefore, I agree not to hold them liable for any injuries or accidents 

that might occur to me during the entirety of the event. 

Tôi hiểu rằng chuyến đi bộ nầy được tổ chức theo tinh thần tự nguyện và bất vụ lơi.  Do đó, tôi thừa nhận ban tổ chức không có 

trách nhiệm gì đối với thương tích hay tai nạn có thể xảy ra cho tôi trong chuyến đi bộ nầy. 
 

Signature* / Ký tên * :                                                               Month* / Tháng*           Date*/ Ngày*             , 2011 

Full name* / Tên họ* :                                                                                      

1. Last Name/ 

    Họ*: 
 

How do you hear about this retreat? Quý vị sao biết về khóa thiền 

này? 

2. First Name/  

    Tên*: 
 Previous Retreat/ Khóa thiền trước  Advertising/Quảng Cáo  

Friends/Bạn   Other/Cách khác_____________________ 

3. Middle 

Name/Tên lót   
 

11. Transportation (Phương tiện chuyên chở): 

Do you  need to carpool? Quí vị cần đi chung xe?   

Yes / Có                    No / Không 

 

4. Birthyear 

/   Năm 

Sinh* 
 

5. Gender/ 

     Phái* 
 Male / Nam  Female / Nữ 

12. Can you provide carpool? Quý vị có thể cho đi chung xe? 

 Yes / Có                   No / Không 

6. Email/ Ðiện 

Thư*: 
 13. THINGS TO BRING/WEAR (Xin mang theo/mặt)     

      * Bottled water -optional (bình nước cá nhân nếu 

muốn) 

      * Hiking shoes (giày đi hiking) 

      * Flash light (đèn pin) 

      * Hiking pole (gậy đi bộ) 

      * Your daily medicines (thuốc uống hằng ngày của 

mình nếu có) 

7. Phone/ 

    Ðiện 

Thoại*: 
 

8. Address/ 

    Ðịa Chỉ*: 

 

Street/Ðường:  
 

 

City/ 

Thành Phố  

State/ 

Tiểu Bang  Zip code: 

9. Emergency Contact/Liên lạc với ai khi khẩn cấp*:  
Phone number:    Name/Tên:  

** No Refund / Chi phí ghi danh sẽ không được hoàn trả** 
 

(FOR OFFICE USE ONLY) 

DATE REC’D FORM ________________ 
 

DATE REC’D PYMT. ________________ 

 
AMT._______CHECK _______ CASH ________  

 

 


