Tham Dự
Ø Tìm người bảo trợ
Ø Bảo trợ cho người khác
Ø Kêu gọi người tham dự

Participation
Ø Find sponsorship
Ø Sponsor participants
Ø Rally others to participate

Trước Ngày Đi Bộ
Ø Tìm người bảo trợ. Người bảo trợ có thể
đóng góp theo đơn vị (ví dụ $10.00 cho
mỗi km) hoặc một khoản tiền nào đó cho
cả cuộc đi bộ.
Ø Ðiền tên người bảo trợ vào phiếu và thu
số tiền người đó bảo trợ (chi phiếu xin
đề Vietnamese Christian Broadcast hay
VCB). Biên nhận sẽ được trao cho người
tham dự trong ngày đi bộ.
Ø Nếu không thể đến tham dự, quý vị có
thể bảo trợ cho người khác đi, đóng góp
theo đơn vị hay một khoản tiền chung.
Ø Nếu không biết ai để bảo trợ, quý vị có
thể bảo trợ cho Mục sư Nguyễn Thỉ hay
Minh Nguyên của Chương Trình Phát
Thanh Tin Lành.

Preparation
Ø Find sponsors among friends, relatives,
neighbors... Sponsorship can be per kilometer
(e.g. $10.00 per km) or a lump sum for the 5
kilometer walk.
Ø Fill out names of sponsors and collect the
contributions (checks payable to Vietnamese
Christian Broadcast or VCB). Receipts will be
issued upon request at the Walk-a-thon.
Ø Sponsor others per kilometer or with a
lump sum.
Ø Sponsor Rev. Thi Nguyen or Minh Nguyen
of the Vietnamese Christian Broadcast.

Trong Ngày Đi Bộ
Ø Ðến địa điểm lúc 8 giờ 30 để ghi danh,
dùng điểm tâm nhẹ.
Ø Cùng với những người tham dự đi bộ
trong công viên Mile Square quãng
đường 5 km trong khoảng một giờ đồng
hồ.
Ø Phát giải thưởng và dùng cơm trưa.
Ø Quà & Giải thưởng
Ø Quà rút thăm (door prizes) cho những
người tham dự.
Ø Giải thưởng cho những người quyên
được từ $100.00 trở lên. Giải thưởng
cho ba người quyên được số tiền cao
nhất (căn cứ vào số tiền mang đến trong
ngày đi bộ).

Walk-a-thon
Ø Be at the park at 8:30 am for registration,
juice and doughnuts.
Ø After stretch out, walk with others within
the park for 5 kilometers (about one hour).
Ø Awards and lunch.
Prizes & Awards
Ø Door prizes for participants
Ø Gifts for those who collect $100.00 and up.
Ø Prizes for the top three fund raisers
(based on funds brought in the day of Walk-athon).
Your gifts are tax-deductible.

Walk-A-Thon 2019
An annual fund raising event for
The Vietnamese Christian Broadcast

Mile Square Park
Site 17
(Edinger & Ward)
Fountain Valley
8:30 am - 12:30 pm
Saturday
October 5, 2019

