Form 2

Bản đăng ký cho người đã học thiền Ananda Marga

Ảnh 3x4

Website: http://ampsdmsvietnam.net

1.

Họ và tên(*):____________________________

2.

Tên tiếng Phạn(*):____________________________

3.

Ngày sinh(*):____________________________

4.

Giới tính(*):

5.



Nam



Nữ

Số CMTND(*):____________________________
Nơi cấp(*):____________________________
Ngày cấp(*):____________________________

6.

Email(*):____________________________

7.

Số điện thoại(*):____________________________

8.

Facebook: ____________________________

9.

Đã tập Yoga được bao nhiêu năm (*)____________________________

9.

Quý vị đã học thiền Ananda Marga được bao nhiêu năm (*)___________

10.

Quý vị đã thực hành đến bài số (*)____________________________

11.

Tên Acarya địa phương nơi quý vị đang ở (*)__________________________

12.

Quý vị thường tham gia thiền tập thể hàng tuần tại đâu (*)___________________

13.

Phí tham dự(*):

14.



1) Mức 1: VND1,300,000/ng chung phòng cộng đồng (không có giường)



2) Mức 2: VND1,960,000/ng chung phòng khách sạn (có giường)

Phương thức đóng phí tham dự (*)
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15.

16.



1) Chuyển khoản ngân hàng



2) Trả tiền mặt tại lễ tân Yoga Ananda Hà Nội

Quý vị có thể tham gia phục vụ cùng nhóm nào cho Hội nghị (*):


1) Hát Kiirtan



2) Tham gia đội bảo vệ



3) Tham gia đội nấu ăn



4) Tham gia nhóm duy trì vệ sinh môi trường



5) Trang trí



6) Biểu diễn văn nghệ



7) Biểu diễn Yoga



8) Nhóm chương trình cho trẻ em



9) Dạy Yoga Asana

Quý vị có cần xe đón tại sân bay không?
Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin chuyến bay:
Số hiệu chuyến bay: ____________________________
Hãng hàng không: ____________________________
Đến Hà Nội ngày: ____________________________
Đến Hà Nội lúc: _____giờ_____phút
Điểm xuất phát: ____________________________
Thời gian xuất phát: ____________________________

17.

Quý vị có cần xe tiễn ra sân bay không?
Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin chuyến bay:
Rời Hà Nội ngày: ____________________________
Rời Hà Nội lúc: _____giờ_____phút
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