
 

 

       Ngày Thánh Mẫu 2022 
1900 Grand Ave   Carthage, MO 64836 

  Văn Phòng: (417) 358-7787    Fax: (417) 358-9508 

 

   ĐƠN XIN LỀU ƠN GỌI 

Quí Danh: _______________________________________________________________________  

Đại diện: □  Hội Dòng  □  Tu Hội:   __________________________________________________ 

Địa chỉ: _________________________________________________________________________  

Thành Phố:      _________________________Tiểu Bang: ________ Zip code: _________________  

Điện thoại:      ____________________________________________________________________ 

Email:             ____________________________________________________________________   

 

Xin Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu cho phép chúng tôi được mở một lều Cổ Động Ơn Gọi Tu trì trong 

những ngày NTM 2022. 

 

□    Chúng tôi cần có lều Ơn Gọi ngày Thứ Hai (August 1, 2022). 

 Chúng tôi xin trả tiền chi phí cho việc thuê lều Ơn Gọi này như sau: 

• Diện Tích (12'x12')   : ______________ ($150/each) 

• Diện Tích (12'x15')   : ______________ ($175/each 

• Bàn (3'x8')  : ______________ ($10/each) 

• Ghế                             : ______________ ($2/each) 

• Tổng Cộng  : ______________ 

Chúng tôi hứa sẽ tuân giữ những điều lệ của Ban Tổ Chức đề ra: 

1. Không uống và bày bán: rượu bia, thuốc lá, hoặc các chất làm cho say. 

2. Không chơi nhạc sống / karaoke; không mở những bản nhạc kích động hoặc khêu gợi; không mở âm 

thanh (tv, stereo...) lớn tiếng làm ngăn trở các lều kế bên. 

3. Không để cho người khác bày bích chương, báo chí, quảng cáo, truyền đơn, bán kỷ vật trong hay 

cạnh lều mình. 

4. Luôn giữ gìn sạch sẽ trong ngoài lều, và thu rác vào nơi Ban Vệ Sinh chỉ định. 

5. Không tự ý đổi chỗ hoặc dời lều đi nơi khác. Mọi sự thay đổi xin cho Ban Tổ Chức biết trước. 

6. Lều, bàn, ghế sẽ trao lại Ban Ngoại Vụ vào sáng Chúa Nhật (August 07, 2022) mọi mất mát hoặc hư 

hại phải bồi thường cho Ban Tổ Chức. 

7.    Khi đơn được chấp thuận, xin gửi đầy đủ tiền thuê mướn trước ngày 15 tháng 06 năm 2022.  Số tiền 

 này sẽ không được bồi hoàn nếu hủy bỏ sau ngày 30 tháng 06 năm 2022.  

  

Hạn chót nộp đơn là ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

      Ngày _______ Tháng _______ Năm ____________ 

 

             

      Ký Tên: ___________________________________ 

 

Mọi chi tiết xin liên lạc: 

LM Timothy Thắng Trần, CRM 

1900 Grand Ave 

Carthage, MO 64836 

Cell: (979) 476-5291 

timothy_94@hotmail.com 


