PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “HỌC THỬ - BAY THẬT”
Họ và tên:……………………………………..

Ngày sinh:…………………..

Giới tính:………………

CMTND/CCCD số: …………………………..

Ngày cấp:…………………...

Nơi cấp:……………….

Email: …………………………………………

SĐT:……………………...

Bạn có mắc các bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, thần kinh hay không?..................................................
Họ và tên người đi cùng (nếu có): ……………………………………..………..

Quan hệ với bạn:………

SĐT liên hệ: ……………………........
Ngày tham dự: ………………………
Vui lòng chọn ngày mà bạn có thể tham gia chương trình. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia vào các ngày trong
tuần khi có các hoạt động huấn luyện thực tế của giáo viên và học viên để có trải nghiệm tốt nhất.

Để giúp nâng cao trải nghiệm của học viên, Trường Hàng Không New Zealand có cung cấp chỗ ở và dịch vụ
ăn uống cho học viên khi tham gia chương trình.
Nơi ở

Dịch vụ ăn uống (3 bữa/ngày)
Phí ăn uống 3 bữa: 150.000 VNĐ/người/ngày

Biển Rạng Resort (600.000 VNĐ/phòng/đêm)

Có

Tự túc

Không
Bạn có dị ứng với đồ ăn không? Nếu có vui lòng
ghi rõ:……………………………………………….

Lưu ý:
-

Trường sẽ miễn phí đưa đón từ sân bay nếu học viên và phụ huynh đăng ký lưu trú tại khu vực ăn ở,
sinh hoạt của học viên của Trường (Biển Rạng Resort).
Tùy theo điều kiện thời tiết thực tế, nhà trường có quyền thay đổi lịch trình chuyến bay trải nghiệm
sang giờ khác hoặc ngày khác vì mục đích an toàn cho học viên.
Vì mục đích đảm bảo an toàn cho học viên và phụ huynh, nhà trường yêu cầu học viên đọc trước và
tuân thủ theo các quy định tại: https://bit.ly/QĐCTHTBT
Trong trường hợp vi phạm, học viên sẽ phải chịu trách nghiệm trước nhà trường và Cảng Hàng
không Chu Lai.

Tôi xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ các quy định của nhà trường liên quan tới hoạt động trong chương trình
“Học thử - Bay thật”. Tôi cam kết sẽ không vi phạm và tuân thủ theo đúng sự chỉ dẫn của nhà trường.

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

