Chương trình tặng quà Trung thu 2014
Viết bởi Administrator
Thứ bảy, 23 Tháng 8 2014 22:13

I. Thời gian và địa điểm.

1/ Chuyến thứ 1 : Cần Thơ – Tiền Giang – Long An (2 ngày)
Khởi hành :
Thứ bảy vào lúc 05h00 ngày 30/08/2014
Ngày về :
Chủ nhật ngày 31/08/2014
Giá vé :
200.000 đồng/người.

2/ Chuyến thứ 2 : Bình Phước – Đắk Nông (2 ngày)
Khởi hành :
Thứ ba vào lúc 05h00 ngày 02/09/2014
Ngày về :
Thứ tư ngày 03/09/2014
Giá vé :
200.000đ/người.
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3/ Ngày 05/09/2014, thứ sáu lúc 18h00 tổ chức chương trình văn nghệ phát quà Trung thu tại
Sân khấu Sen Hồng (Quận I).

4/ Ngày 06/09/2014, thứ 7 lúc 14h00 tổ chức chương trình văn nghệ phát quà Trung thu cho
thiếu nhi tại chùa Lá – Gò Vấp.

5/ Ngày 07 và 08/09/2014 tổ chức phát quà Trung thu cho thiếu nhi Tuyên Quang – Hà Giang.

II. Chi Phí: (5.000 phần quà):

- Bánh Trung thu: 5.000 cái x 7.000 đồng/cái
= 35.000.000 đ
- Lồng đèn:
5.000 chiếc x 7.000 đồng/chiếc = 35.000.000 đ
- Tập vở:
10.000 quyển x 2.500 đồng/quyển = 25.000.000 đ
- Quần áo trẻ em mới :
= 50.000.000 đ
Tổng cộng : 145.000.000 đ

- Mọi đóng góp cho chương trình vui lòng liên hệ trực tiếp phòng giáo vụ Trung tâm ngoại ngữ
Thiện Nhơn - Chùa Lá.
- Mời các bạn học viên tham gia đi phát quà cùng Ban tổ chức tại các tỉnh. Mọi chi tiết liên hệ
trực tiếp tại phòng giáo vụ trung tâm.

Liên hệ : 0908.518.247 (Thầy Phước) - 0906.721.705 (Chú Cường)

>>> Hình ảnh tặng quà Trung thu 2013

>>> Vidéo clip tổ chương trình Trung thu 2013
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