
Cá c Cá u Hỏ i Thỏ ng Thườ ng 

1. Vị trí chính xác của đất trại Huấn Luyện Vovinam là ở đâu? 

Năm nay trại Huấn Luyện Vovinam sẽ được tổ chức tại Hilliard Retreat Center, tại địa chỉ: 1017 

Retreat Acre Road, Hilliard, FL 32046. Đất trại là một trung tâm giữa thiên nhiên, nhưng trang bị 

đầy đủ tiện nghi, cách phi trường Jacksonville (JAX) khoảng 45 phút bằng phương tiện xe. 

2. Mục đích của trại Huấn Luyện Vovinam này là gì? 

Trại Huấn Luyện Vovinam được tổ chức để tạo cơ hội cho tất cả môn sinh, các thành phần lãnh 

đạo Vovinam địa phương và các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới về tụ họp. Trại này sẽ 

giúp tạo ra một bầu không khí mà tất cả các môn sinh Vovinam có thể đến với nhau trong tình 

đồng môn hài hòa nhằm học hỏi, kết thân một cách cởi mở và trung thực. 

3. Chi phí để tham dự trại này là bao nhiêu? 

Lệ phí giao động từ $ 120 đến $ 150 mỗi người. Số tiền này bao gồm chỗ ở, ăn uống, vận chuyển 

từ sân bay đến và đi từ khu đất trại. Chi phí này không bao gồm vé máy bay. Xin lưu ý các mức 

giá đăng ký sau đây: 

 $ 120: gồm 3 đêm và 10 bữa ăn (Thứ Sáu đến Chủ Nhật) 

 $ 150: gồm 4 đêm và 11 bữa ăn (Thứ năm đến Chủ nhật) 

4. Những loại sinh hoạt chính trong kỳ trại này gồm những gì? 

Ở đó chúng ta sẽ có nhiều cuộc hội thảo, thuyết trình, đặc huấn và thực tập kỹ thuật Vovinam 

được tổ chức cho thành phần người lớn và giới trẻ, rất đa dạng mà ai cũng có thể tham gia. Xin 

vui lòng xem lịch trình để biết thêm chi tiết. 

5. Tên phi trường đến gần nhất là gì để có thể đặt vé chuyến bay? 

Tên phi trường đến là Sân bay quốc tế Jacksonville, Florida (JAX). 

6. Làm cách nào tôi có thể đến đất trại từ sân bay? 

Một số chuyến xe buýt vận chuyển sẽ được sắp xếp để đón khách đến tại sân bay. Cụ thể, vào 

thứ Năm, 2016/08/11, xe buýt sẽ đến đón khách vào khoảng 15:00 và thứ hai 2016/08/15, xe 

buýt sẽ đưa khách trở lại sân bay vào khoảng 12:00. Lưu ý, bạn hãy cố gắng thu xếp thời gian để 

chuyến bay đáp gần các móc thời gian nêu trên. 

7. Tôi có nên mang theo lều và túi ngủ cho trại này? 

Phòng ngủ với với giường nệm sẽ được cung cấp cho từng người.  Tuy nhiên, bạn nên mang 

theo một túi ngủ hay hay tấm mền vì các phòng đều có máy lạnh, do đó trời có thể trở nên se 

lạnh vào ban đêm. 

8. Các bữa ăn sẽ được lo liệu như thế nào trong những ngày trại? 

Những bữa ăn nóng sẽ được cung cấp cho bạn. Ngoài ra, dự kiến sẽ có các cuộc thi nấu ăn và 

được bầu chọn để nhận giải thưởng! 

9. Ai có thể tham Vovinam Leadership Camp? 

Tất cả Vovinam môn sinh từ 15 tuổi trở lên có thể tham dự bất kể trình độ đai đẳng. Tuy nhiên, 

những môn sinh hoàng đai từ 12 tuổi cũng có thể tham dự. 

10. Tôi sống bên ngoài Hoa Kỳ. Tôi có thể tham gia và tham gia các trại này? 



Chắc chắn được! Tất cả môn sinh Vovinam đều được chào đón nếu hội đủ tiêu chuẩn độ tuổi 

như đã bàn đến ở trên. 

11. Khi nào là hạn chót để đăng ký? 

Số người tham dự có hạn định. Ai ghi danh trước sẽ được ưu tiên nhưng không quá 100.  Hạn 

chót để đăng ký là giữa tháng Bảy, hoặc cho đến khi hết chổ. 

12. Tối thiểu, tôi cần mang theo những gì cho cuộc trại này? 

Đề nghị bạn nhớ mang theo đồng phục Vovinam của bạn, quần áo đủ dùng cho toàn bộ thời 

gian của cuộc trại, đồ vệ sinh cá nhân của bạn, khăn tắm, gối, và túi ngủ hoặc mền. Nhớ mang 

theo ít nhất một quần dài (hoặc quần jean) hoặc quần ngắn (shorts) cũng được. Tuyệt đối không 

mang bia rượu, các loại thuốc ma túy, và các loại vũ khí sát thương. 

13. Những gì tôi có thể mong đợi từ trại này? 

Trước hết, bạn sẽ có được một cuộc trại vui nhộn, thân tình! Quan trọng nhất, đây sẽ là một cơ 

hội để chúng ta cùng học hỏi, chia sẻ, đóng góp, và để trao đổi cởi mở với anh chị em đồngmôn 

Vovinam. Nhiều chủ đề sẽ được thảo luận trong 3 lĩnh vực sau đây: kỹ năng lãnh đạo, kỹ thuật 

Vovinam, và các lý thuyết Việt Võ Đạo. 

14. Những ngôn ngữ nào sẽ được sử dụng tại đất trại? 

Cả tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được sử dụng ở trại này. Thực ra, một số chủ đề sẽ được hoàn toàn 

hướng dẫn bằng tiếng Anh, tiếng Việt hoặc cả hai song ngữ. 

 


