
Các em học sinh trường tiểu học „Blumen“ – „các loài hoa“ – thân mến, 

Chạy việt dã quyên góp tiền, ngày 22.04.2020 

Như mọi năm chúng ta lại tổ chức buổi chạy việt dã của học sinh để quyên góp tiền: 

● Người thân, người quen quyên góp tiền theo số vòng mà con cháu của mình chạy được 

● Người thân, người quen quyên góp nước, bánh để bán tại sân trường phục vụ người tham gia hay 

cổ vũ trong buổi chạy việt dã  

Số tiền quyên góp được sẽ chia một nửa vào quỹ lớp của các em học sinh mà có người thân quyên góp, 

nửa còn lại trường sử dụng để mua sách, xe đạp, đồ chơi ngoài trời v.v. cho các em học sinh.  

Chạy việt dã quyên góp tiền được tổ chức thế nào? 

Một vòng chạy dài 80 m, tổng cộng thời gian chạy là 15 phút cho mỗi đợt đua. Các em học sinh sẽ tìm mạnh 

thường quân trong gia đình, người thân, bạn bè của bố mẹ. Số người mạnh thường quân (MTQ)cho mỗi 

học sinh không giới hạn. Mỗi MTQ sẽ cam đoan trong một hợp đồng (dịch riêng trên bản thảo khác) rằng sẽ 

hỗ trợ bao nhiên tiền. Số tiền có thể tính theo vòng mà em học sinh chạy được (ví dụ: 30 cents hay 1 euro 

một vòng). Ngoài ra MTQ có thể giới hạn số tiền hỗ trợ, kể cả khi em học sinh chạy được nhiều hơn. 

Tham gia tổ chức, giúp đỡ một tay : 

Để buổi chạy được thành công, nhà trường kêu gọi các bậc phụ huynh tham gia giúp đỡ  ở các mục sau. 

Xin đánh dấu vào khu vực quý vị giúp được vào đây: 

 

12:00 – 

13:30 

Chuẩn bị đường đua (cần 4 

người giúp) 

Chuẩn bị khu vực phát 

chứng chỉ (cần 3 người 

giúp) 

Chuẩn bị khu vực bán 

bánh  

(cần 3 người giúp) 

13:30 – 

14:45 

Đứng ở đường đua để đếm 

vòng chạy  (16 người giúp) 

Phát chứng chỉ 
(cần 10 người giúp) 

Bán hàng 

(cần 4 người giúp) 

14:45 – 

16:00 

Đứng ở đường đua để đếm 

vòng chạy (16 người giúp) 

Phát chứng chỉ 
(cần 10 người giúp) 

Bán hàng 

(cần 4 người giúp) 

16:00 – 

17:00 

Giọn dẹp đường đua 

(cần 4 người giúp) 

 Giọn dẹp khu vực phát 

chứng chỉ (3 người 

giúp) 

Giọn dẹp khu vực bán 

bánh ( 5 người giúp) 

 

Xin đánh dấu dưới đây vào đồ mà quý vi quyên góp được: 

 

Một gói Cà Phê Nước táo (3 Lít) Nước có ga (3 Lít) 

Một gói bánh (không đồ có kem, vì dễ hỏng) Nước cam (3 Lít) Nước không có ga (3 

Lít) 

 

Những đồ quý vị quyên góp được xin mang đến trường vào ngày 22.04.2020, 7:30 đến 8:00 giờ, để trước 

phòng căng tin của trường (Nhà số 1). Nếu quý vị sử dụng hộp đựng cá nhân, xin ghi tên để không bị lẫn. 

 

Chân thành cám ơn các bậc phụ huynh sẵn lòng ủng hộ và kính chúc buổi chạy thành công. 

Ban phụ huynh và các thầy cô trường tiểu học „Blumen“ 


