Sự kiện giao lưu thể thao Nhật-Việt tại quận Hyogo lần thứ 1

GIAO HỮU BÓNG ĐÁ
Chủ nhật, ngày 20/10

Kick off: 14 giờ
Sân Futsal thuộc Noevir Stadium Kobe (Sân nhà Vissel Kobe)
(Đi bộ 5 phút từ ga tàu điện ngầm Misaki Koen, tuyến Kaigan)

Ngoài ra còn có chuyến thăm quan sân vận động và cơ sở vật
chất liên quan cũng được tổ chức
(Bạn có thể thăm quan những nơi mà bình thường không thể vào được)

Tham gia MIỄN PHÍ . Chỉ dành cho 50 người.
Nếu có hơn 50 người đăng ký, chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm

THAM GIA MIỄN PHÍ

Tuyển đội bóng Việt
Thi đấu với học sinh Nhật
Hạn đăng ký: Thứ 2, ngày 30/9
「Ha-ton : Nhân vật đại diện của quận Hyogo」

Sự kiện được tổ chức bởi : Hyogo

kuyakusho

Cùng với sự hợp tác của: Ban quản lý sân vận động ノエビアスタジアム神戸
Công ty cổ phần 楽天ヴィッセル神戸; Ban quốc tế thành phố Kobe; Tổ chức NPO Oneself

【Nội dung tuyển】
① Tuyển đội bóng người Việt và người Nhật, mỗi bên 5 đội
( Mỗi đội khoảng 5-10 người, từ học sinh cấp 3 trở lên, nam-nữ đều tham gia được, thay người thoải mái)
 Nếu các bạn có đồng phục thì mang theo, không có cũng không vấn đề gì.
② Tuyển trọng tài (tình nguyện viên : TNV)
③ Tuyển TNV hỗ trợ sự kiện

【Lịch trình ngày tổ chức sự kiện】
12:00~13:00

Tham quan sân bóng và các cơ sở vật chất

★ Các bạn tham gia giao hữu bóng đá thì tập trung lúc 13h30
14:00~16:00

Thi đấu giao hữu bóng đá

Mỗi trận đấu 7 phút (Tuy nhiên sẽ có sự thay đổi dựa trên số đội tham gia)
Thi đấu vòng tròn tính điểm
★ Nếu không có giày, bạn có thể thuê với giá 300yen tại sân
16:00~17:00

Trao thưởng, giao lưu (tại phòng họp trong sân)

★ Chúng tôi có chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ uống

Đội thắng sẽ nhận được vé xem
trận sân nhà của Vissel Kobe
【Đăng ký và tư vấn 】Tổ chức NPO Oneself
〒652-0801 神戸市兵庫区中道通 2-2-11
FAX

078-796-1003

国際交流シェアハウスやどかり

E-mail info@kobeyadokari.com

Hãy gửi bản đăng ký dưới đây tới số Fax trên hoặc gửi email bản đăng ký tới email trên.
----------------------------------------------------------------Phiếu đăng ký------------------------------------------------------------------Với người muốn tham gia giao hữu bóng đá
Tên đội – tên trường
Tên người đại diện
Số ĐT, email người đại diện
Màu đồng phục (nếu có)
Số thành viên (tối đa 10 người)

____Người. Đội có cả nam và nữ phải không ?→

Phải

・

Không

Với người muốn tham gia hỗ trợ (làm trọng tài hoặc hỗ trợ sự kiện)
Tên trường – tên cơ quan
Họ và tên
Số ĐT, email
Với những ai đăng ký làm trọng tài hoặc hỗ trợ sự kiện, vui lòng không đăng ký theo nhóm, hãy đăng kí từng người một.

