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Quốc tế Park Golf – Công viên Gôn !Quốc tế Park Golf – Công viên Gôn !

Bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ phòng kế hoạch chính sách
　　　　　　     (tầng 4)

Thông qua công viên Gôn, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội Quốc tế thi đấu Gôn, nhằm 
tạo cơ hội cho người dân nước ngoài và người dân Nhật bản hiểu nhau hơn, gắn 
bó hơn tình hữu nghị, đồng thời thúc đẩy một xã hội đa văn hóa. 

Địa điểm : sân Gôn công viên Yuuhigaoka (koutaka 3014-17)

Số lượng tham gia : 72 người (người Nhật : 36 người, người nước ngoài : 36 người)
Trường hợp số người đăng ký vượt quá mức thì chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm.
Chúng tôi sẽ lập thành 18 đội. Mỗi đội 4 người (2 người Nhật, 2 người nước ngoài).
Vui lòng đăng ký 1 nhóm 2 người.

Tư cách tham gia : Những người thuộc các câu lạc bộ thể thao trong thành phố hoặc 
học sinh 
từ lớp 4 tiểu học trở lên, cư trú trong thành phố. 
Học sinh tiểu học lớp 4 đến lớp 6, cần phải có người bảo hộ đi cùng.

Phí tham gia : miễn phí

Cách đăng ký : mang trực tiếp mẫu đơn đăng ký đến tầng 4, phòng Kế hoạch chính 
sách Tp (企画政策課), hoặc gửi bưu điện, gửi Fax, gửi thư điện tử.
Mẫu đơn đăng ký có ở quầy lễ tân tầng 4 hoặc có thể tải về từ trang chủ của thành phố. 

Kỳ hạn đăng ký : đến ngày 22 tháng 9 (thứ 5), 
nếu gửi bưu điện phải gửi đến trước ngày này.

Nếu trời mưa sẽ hoãn (đổi lại chủ nhật, ngày 6 tháng 11). 
Nếu ngày đổi cũng mưa thì sẽ hủy. 

Số điện thoại 0795-43-0388 
Số fax 0795-42-5633 
Địa chỉ 加東市社50
(〒673-1493 Katoshi Yashiro 50)
Địa chỉ hộp thư điện tử  kikaku@city.kato.lg.jp

Ngày giờ : 8:30 – 12:00, 
chủ nhật, ngày 16 tháng 10 

(tiếp nhận từ 8:00)


