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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA VAS GREEN DAY RUN 2021 

5:45 - 8:00 AM – Ngày 16/05/2021 

Họ và tên Phụ huynh:………………………………………........................................................................... 

Là phụ huynh của em: .……………………………………........................................................................... 

Lớp: .......................................... Cơ sở: ……………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………..  Email:…………………………………………… 

 

Tôi xác nhận đăng ký tham gia chương trình chạy bộ “VAS GREEN DAY RUN”như sau: 

c  Cự ly 2,7km  

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

 

c  Cự ly 5.5km  

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

Họ và tên người chạy:…………………………………………………..Sinh năm: ……………………… Giới tính: …………….. 

 

Size Áo (học sinh):                 Số lượng:……………………… 

c 2 - c 4 - c  6 - c 8 - c 10 - c 12 - c 14 - c 16 - c 18 - c 20 - c 22 - c 24 - c 26 

 

Size Áo (Phụ huynh):                  Số lượng:......................... 

c XS - c S - c M - c L - c XL - c XXL - c XXXL - c XXXXL 

 

Bộ kit: 310.000 đồng/bộ/người. Số lượng: ………. bộ  
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c  Tôi xác nhận các thành viên đăng ký trên đầy đủ điều kiện sức khỏe tham gia chương trình cũng 
như tôi đã đọc đầy đủ, hiểu và đồng ý thông tin chi tiết về chương trình và thông tin lưu ý chung. 

TP. HCM, ngày ….. tháng ….. năm 2021 

Chữ ký của Phụ huynh 

 (Vui lòng ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 
-------------------------- 
Cách thức đăng ký: Phụ huynh vui lòng chọn một trong 2 cách sau để đăng ký trước 12:00 trưa ngày 
07/05/2021. Thời gian đăng ký có thể kết thúc sớm hơn khi chương trình chốt đủ số lượng người 
tham gia. Bộ Kit sẽ được Giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh đăng ký tham gia từ ngày 
12/05/2021. 

 

Cách 1 

Đăng ký trực tiếp: 
• Tại phòng Giáo vụ: Học sinh/ phụ huynh đăng ký và đóng phí trực tiếp tại phòng 

giáo vụ (Nhân viên giáo vụ sẽ phát hành biên nhận cho học sinh/ phụ huynh); 
hoặc 

• Đăng ký tại lớp với Giáo viên chủ nhiệm: Học sinh/ phụ huynh đăng ký và đóng 
phí cho Giáo viên chủ nhiệm (Cơ sở sẽ phát hành biên nhận dựa trên danh sách 
lớp học và gửi về cho phụ huynh sau). 

 

Cách 2 

Đăng ký online:  
• Phụ huynh đăng ký trực tuyến theo link: 

https://greeneration.vas.edu.vn/register/, sau đó đóng tiền trực tiếp cho phòng 
Giáo vụ tại cơ sở, hoặc đóng tiền cho phòng Giáo vụ thông qua học sinh. Giáo vụ 
sẽ phát hành biên nhận cho học sinh/ phụ huynh. 


