Lớp học tiếng Nhật “Olive”
Tiệc kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
Lớp học tiếng Nhật “Olive” năm nay đón kỷ niệm tròn 20 năm ngày thành lập.
Rất mong được mở tiệc để chúc mừng cho sự kiện này cùng với các bạn đến từ nhiều quốc gia...
Không hạn chế đối tượng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia.
Chúng ta hãy cùng nhau mở tiệc thật vui vẻ nào các bạn!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thời gian: Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 7, 11h30~16h20, đón tiếp từ 11:00
くさつしりつ

Địa Điểm: 草津市立まちづくりセンター３F (Tầng 3 Trung tâm xây dựng phát triển khu phố
Kusatsu City)
Phí tham gia: 1000yên/người (miễn phí cho trẻ nhỏ từ tiểu học trở xuống)
Nếu mang món ăn tự làm (khoảng một đĩa to) đến tham gia sẽ được miễn phí 1 người.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chú ý: Trường hợp hủy tham gia sẽ không được hoàn lại tiền.
Trong bữa tiệc chúng ta cỏ thể thưởng thức những món ăn ngon của nhiều nước, nghe thuyết trình
của bạn học sinh lớp học tiếng Nhật, biểu diễn Nankintamasudare (Một loại hình nghệ thuận múa
truyền thống của Nhật), nhày flamenco, múa Hawaii (Furadance), trò chơi, cùng ca hát...
Ngoài ra còn rất nhiều các phần thú vị khác...

<Cách đăng ký>
Điền các thông tin cần thiết, sau đó đem đến lớp học tiếng Nhật Olive (Thứ 7, 19:00~20:40) và lộp
phí tham gia cùng bản đăng ký
Hoặc đăng ký qua FAX
TEL/FAX: 077-563-2422 (Shigematsu)
Liên hệ: 077-565-9215 (Cô Onchi)
Ngoài ra, cũng có thể đăng ký qua trang chủ: http://www.ne.jp/asahi/olive/kusatsu/index.html

Bản đăng ký tham gia
Kỳ hạn đăng ký, đến ngày 10 tháng 7
◆Họ tên:

◆Quốc tịch:

◆Địa chỉ liên lạc (địa chỉ mail hoặc SĐT):
◆Số người tham gia (người lớn..........người)

(trẻ nhỏ lớp.....

...... người)

◆Mang theo món ăn tự làm: Không / Có →◆Tên món ăn mang theo:

