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ĐƠN ĐĂNG KÝ 

 
Xin vui lòng điền vào đơn, ký tên và gửi tiền đóng góp tại: 
 
Phòng Thương Mại Canada   Đóng góp cho công ty:   
Phòng 305, Lầu 3    Chuyển khoản và đăng ký tại 
Khách sạn New World Tên tài khoản: The Canadian Chamber 
76 Lê Lai, Quận 1   of Commerce in Vietnam (Hiệp Hội 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Doanh Nghiệp Canada Tại Việt Nam) 
Ms. Noemi or Nhung Số tài khoản: 001-038496-002  
Tel: 3824-3754 Fax: 3827-4267 Ngân Hàng HSBC – Chi nhánh Hồ Chí 

Minh       
     Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. 
     Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Công Ty: _______________________________________________________ 
Tên:  ___________________________________________________________  
Điện thoại __________________________Fax #: ______________________ 
Email:  _________________________________________________________   
Địa chỉ:  ________________________________________________________  
 
    Dề Nghị Quyên Góp: 
 

•  ____________ Số nguời chạy   

        @ 100,000/ người  ____________ VND                           

•  Tôi Muốn Quyên Góp:        ____________ VND 

 
    Mua Đồ Lưu Niệm: 

•  ________Áo Thun Terry Fox @ 100,000 VND/cái:   ____________ VND 
 
•  ________Nón Cancer Run @ 50,000 VND/cái:          ____________ VND 

 
              Tổng số tiền quyên góp:   ____________ VND
  
Tham gia chaïy Terry Fox vaø kyù teân döôùi ñaây, toâi chòu traùch nhieäm tröôùc baûn thaân 
mình, tröôùc ngöôøi thöøa keá cuûa toâi, ngöôøi thi haønh coâng vuï, vaø ngöôøi quaûn lyù laø seõ 
khoâng ñoøi hoûi hay yeâu saùch choáng laïi toå chöùc saùng laäp Terry Fox, ban laõnh ñaïo vaø 
nhöõng ngöôøi ñaïi dieän cho chieán dòch naøy trong tröôøng hôïp bò thöông tích trong khi 
chaïy. 
 
____________________________________  __________________ 

Người tham gia ký tên       Ngày/ Tháng/ Năm 
 
Size Áo Thun: 

 
        (3-6 yrs)        XS           S           M            L            XL         XXL        XXXL 
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Vào năm 1977, Terry Fox, một chàng trai người Canada 18 tuổi đã bị mất chân 
phải do chứng ung thư xương. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, Terry cảm 
thấy mủi lòng trước nỗi khổ đau của các bệnh nhân ung thư khác, nhiều người 
trong số đó là các trẻ nhỏ, do đó anh đã quyết định chạy bộ khắp Canada nhằm 
gây quỹ cho việc nghiên cứu về ung thư. Anh gọi tên hành trình của mình Cuộc 
Chạy Marathon Hy Vọng. Tuy bản thân anh đã qua đời do ung thư vào năm 
1981 nhưng di sản của Terry vẫn sống mãi thông qua cuộc chạy bộ gây quỹ hàng 
năm mang tên anh tại 60 quốc gia trên khắp thế giới.  

 
Tại TP. Hồ Chí Minh, cộng đồng Canada 
đã chủ trì sự kiện Terry Fox Run thường 
niên kể từ năm 1996. Sự kiện năm ngoái 
có gần 7,500 người tham gia đã quyên góp 
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và 
góp được 730.000.000 đồng dành cho việc 
nghiên cứu ung thư tại TP. HCM. Năm 
nay chúng tôi hy vọng phát huy thành 
công của năm ngoái bằng cách mời gọi 
nhiều người tham gia hơn và quyên góp 
được nhiều tiền hơn nữa.  
 
Vui lòng mang theo bạn bè và gia đình các 
bạn để cùng tham gia chạy bộ 5km với 
chúng tôi tại Hồ Bán Nguyệt, khu đô thị 
Nam Sài Gòn, Q.7. Bạn có thể đi bộ, chạy 
bộ, đi xe đạp hoặc thậm chí trượt patin! 
Tất cả những người tham gia đều được 
cung cấp đồ ăn uống nhẹ và các hoạt động 

lễ hội bao gồm âm nhạc, trò chơi và nhiều điều thú vị khác nữa! 
 
Hãy đăng ký tham gia bằng cách điền vào mẫu đơn này rồi mang theo cùng với 
khoản tiền trao tặng của bạn đến một trong những địa chỉ dưới đây: 
- Hiệp Hội Doanh Nghiệp Canada Tại Việt Nam (P.305, KS. New World, Q. 1) 
-  Canadian International School (Residential Quarter 13C, Nguyen Van Linh St,  
Phong Phu Commune, Binh Chanh District); 
-  Westcoast International Dental Clinic (27 Nguyen Trung Truc, Q.1) 
- International School Saigon Pearl (92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh 
Thanh District);  
Cuộc chạy bộ sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng, tuy nhiên vui lòng có mặt lúc 7 giờ sáng 
nếu bạn muốn đăng ký tham gia tại chỗ.  
 
Hãy cùng nhau chào mừng Cuộc chạy bộ Terry Fox thường niên lần thứ 14 tại 
TP. HCM và góp phần của bạn vào cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư! 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.terryfoxrun.org hoặc email: 
terryfoxhcmc@gmail.com; hcmc@canchamvietnam.org 
 


