
HỘI  SINH  VIÊN  VIỆT  NAM  TẠI  CỘNG  HÒA  LIÊN  BANG  ĐỨC 

VERBAND   DER   VIETNAMESISCHEN   STUDENTEN   IN   DER 

BUNDESREPUBLIK   DEUTSCHLAND 

Alexanderstrasse 21 • D-10 179 Berlin 

Website: www.sividuc.org   Email: contact@sividuc.org  

 

 

 

Hội trại Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức  

Sividuc - Sommer Camp Jena 2017  

 

A. Thông tin chi tiết hội trại 

1. Thời gian: 

- 02 ngày, 26-27 Tháng 8, 2017 (thứ 7 và chủ nhật) 

 

2. Địa điểm: 

- Thành phố Jena các vùng phụ cận trong bang Thüringen 

 

3. Thành phần BTC và khách mời tham dự 

- BCH Hội SVVN tại Đức (Sividuc) 

- Hội SV Jena và các HSV anh em khác cùng tham gia tổ chức (Hamburg, 

Weimar, Erfurt,...) 

- Thành phần tham dự: Khách mời từ ĐSQ, đại diện thành phố Jena, đại diện Uni 

Jena, Khách mời diễn giả, Hội người Việt, các doanh nghiệp và hội đoàn, cùng các bạn học 

sinh, sinh viên, và thanh niên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Đức. 

 

4. Chỗ ngủ cho các đoàn tham dự 

Sporthalle Karl Volkmar Stoy Schule, Paradiesstrasse 5, 07743 Jena 

Lưu ý: nếu số người đăng kí ngủ lại đông hơn so với kế hoạch, BTC sẽ sắp xếp thêm 

cho các bạn ngủ tại 1 địa điểm khác (dự kiến: Goethe Schule Winzerla, Hugo Schrade Str. 1, 

07745 Jena) 

Yêu cầu các bạn tự chuẩn bị túi ngủ và tự quản lý đồ dùng cá nhân, nếu các bạn 

có nhu cầu bảo quản các thiết bị hoặc đồ dùng có giá trị đề nghị gửi nhờ BTC. 

 

5. Tổ chức đón tiếp 

BTC sẽ bố trí đón các bạn sinh viên đến tham dự căn cứ theo thời gian có mặt tại 

Jena (yêu cầu ghi rõ trong đơn đăng kí), cụ thể: 

- Dành cho các bạn sinh viên đến từ chiều tối ngày thứ 6, 25/08. BTC sẽ bố trí các 

bạn ngủ thêm 1 tối thứ 6 tại Sporthalle với chi phí phụ thu là 6 euro/người, ngoài ra nếu số 

lượng sinh viên đăng kí đến sớm này ít hơn 25 người, BTC sẽ sắp xếp để các bạn ngủ đêm tối 
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thứ 6 này tại nhà các bạn học sinh sinh viên khác tại Jena để giảm thiểu chi phí cũng như đoàn 

kết mọi người chuẩn bị cho các hoạt động diễn ra ngày hôm sau. 

- Dành cho các bạn sinh viên đến trong ngày thứ 7, 26/08. BTC sẽ bố trí đón tiếp 

các bạn với thời gian linh động tại Uni Jena đến trước khi đêm gala diễn ra (19h tối) 

 

6. Giá vé và chi phí tham gia các hoạt động 

- Giá vé chính thức: 15 euro/người 

Giá vé này đã bao gồm chi phí ngủ 01 đêm tối thứ 7 tại Halle, 01 bữa ăn sáng 

ngày Chủ nhật 27/08 và 01 vé tham gia đêm gala âm nhạc Sivita tối ngày thứ 7, 26/08.  

- Chi phí tham gia: miễn phí cho phần lớn các hoạt động của hội trại, ngoại trừ: 

+ 22 euro/người khi đăng kí tham gia bơi thuyền 

+ 05 euro/người khi đăng kí tham gia từng môn trong giải bóng đá và cầu lông 

+ Tự chi trả việc ăn uống, di chuyển và đi lại ngoài những mục đã bao gồm trong 

giá vé trong suốt quá trình tham gia hội trại. 

 

7. Cách thức đăng kí 

- Dành cho các Hội Sinh Viên từ các thành phố, hội nhóm, các bạn vui lòng điền 

đầy đủ theo mẫu đơn https://goo.gl/AExN89 của BTC gửi về địa chỉ: contact@sividuc.org Hạn 

chót đăng kí trước ngày 30/07/2017. 

Khuyến khích các bạn đăng ký theo nhóm để BTC có thể nắm được số lượng 

đăng ký chỗ ngủ ở Sporthalle và số lượng tham gia tiệc Buffet.  

 

- Dành cho các bạn đăng kí lẻ, đăng kí chậm, các cá nhân và tổ chức khác, các bạn 

Việt Kiều, bạn bè, người thân...có mong muốn tham gia: vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân 

vào form google: https://goo.gl/forms/3LNiNIASbCNE6DCq2 

Hạn chót dành cho cách đăng kí này kéo dài đến trước khi hội trại chính thức diễn 

ra (26/08/2017) 

Đề nghị các bạn ghi rõ trong đơn đăng kí việc mình dự định đến Jena vào thời gian 

nào, tham gia những hoạt động nào để tạo điều kiện cho việc tiếp đón và tổ chức sự kiện một 

cách thuận lợi và chu đáo nhất. 

 

8. Các hoạt động chính 

- 01 đêm GALA âm nhạc thanh niên sinh viên (SiviTa 2017) 

- 01 buổi họp BCH thường niên bầu nhân sự mới 

- 01 Talkshow chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, học tập và việc làm 

- 01 giải cầu lông 

- 01 giải bóng đá 

- 01 hoạt động ngoài trời Jena Amazing Race 

- 01 hoạt động bơi thuyền Kayak trên sông Saale 

- 01 tour tham quan Jena, Weimar và các cùng phụ cận 

- 01 đêm lửa trại sinh viên tại công viên Paradies 

Lịch trình sơ bộ các bạn vui lòng xem bảng bên dưới, về địa điểm cụ thể cũng như 

cách thức tham gia cho từng sự kiện BTC sẽ cố gắng cập nhật thông tin đến cho các bạn trong 

thời gian sớm nhất. 
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Thời gian dự kiến Tên hoạt động Nơi diễn ra Ghi chú 

Thứ 7 

26/08 

Ban ngày 

09h – 13h Jena Amazing Race (*) Jena  

09h – 17h 
Tour leo núi và tham 

quan thành phố (*) 

Jena, Weimar, 

Erfurt 

Nhiều tour trong ngày 

với thời lượng 3,4h/tour 

11h – 12h30 Họp thường niên BCH Uni Jena Ăn trưa tự túc (Gợi ý: 

các bạn tham gia hội thảo 

có thể dùng bữa ngay tại 

Mensa của Uni hoặc 

quán Hotalo bán đồ ăn 

Việt trong Goethe Galery 

ngay cạnh Uni với chi 

phí tương đối rẻ chỉ từ 3-

4 euro/người) 

13h30 – 17h 

Talkshow chia sẻ kinh 

nghiệm nghiên cứu 

khoa học, học tập và 

việc làm 

Uni Jena 

13h – 17h Chèo thuyền (*) Sông Saale  
Chi phí tham gia  

22 euro/người 

Buổi tối 

17h30 – 18h30 Tiệc Buffet 
Sảnh chính Uni 

Jena 
Đã bao gồm trong giá vé 

19h – 22h Gala Sivita 
Hörsaal 2 Uni 

Jena 
Đã bao gồm trong giá vé 

Từ 22h30 trờ 

đi 

Đêm lửa trại sinh viên 

(*) 

Công viên 

Paradies 
 

 

Chủ nhật 

27/08 

 

09h – 17h Giải bóng đá sividuc Uni Sportforum 
Chi phí tham gia  

5 euro/người 

09h – 17h Giải cầu lông sividuc Uni Sportforum 
Chi phí tham gia  

5 euro/người 

09h – 13h 
Tour leo núi và tham 

quan thành phố (*) 

Jena, Weimar, 

Erfurt 
 



*Lưu ý: thời gian và địa điểm cho các hoạt động ngoài trời có thể thay đổi nếu điều 

kiện thời tiết không thuận lợi. 

 

9. Thanh toán tiền vé và chi phí tham gia 

Sau khi hoàn thành việc đăng kí, các bạn sẽ nhận được email từ BTC xác nhận đã 

đăng kí thành công, các bạn làm theo hướng dẫn trong email để chuyền tiền đặt cọc vé và các 

chi phí tham gia khác (nếu có) cho BTC chậm nhất trong vòng 2 tuần sau khi đăng kí. Quá 2 

tuần, thông tin đăng kí của bạn sẽ hết hiệu lực và bạn sẽ phải đăng kí lại. 

 

10. Liên lạc 

- Kênh thông tin chính thức của hội trại: 

+Facebook: https://www.facebook.com/events/434126660269707/ 

 

- Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức  

+Fanpage Hội sinh viên Việt Nam tại Đức (official fanpage) 

https://www.facebook.com/sividuc/ 

+Email: contact@sividuc.org 

+Website: www.sividuc.org 

 

- Hội sinh viên Việt Nam tại Jena 

+Facebook: https://www.facebook.com/SVVN.Jena/ 

 

- Đường dây nóng: Phạm Quốc Hưng – Phó BTC Hội Trại: 

+Mobile: 0152.385.425.37 (SMS, Viber, Whatsapp) 

+Email: phamquochungftu@gmail.com 

+Facebook: https://www.facebook.com/pham.quochung.9 

 

Nối tiếp thành công của các kỳ Hội trại Sividuc diễn ra tại Berlin năm 2013; tại 

Leipzig 2014, và đặc biệt là Hội trại thanh niên sinh viên toàn châu Âu 2015 tại Berlin, Hội trại 

thanh niên sinh viên năm nay – Sommer Camp Jena 2017 hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn khác 

biệt so với mọi năm, gần gũi với thiên nhiên và đúng chất “sinh viên” hơn. Đây không chỉ là 

nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mà còn là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập 

và làm việc giữa các bạn sinh viên, thanh niên giúp xây dựng tình đoàn kết và hướng tới một 

cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam vững mạnh tại Cộng hòa Liên bang Đức. 

 

Hẹn gặp lại các bạn tháng 8 này tại Jena! 

 

 

Jena, ngày 30 tháng 04 năm 2017 

  Ban Tổ Chức Hội Trại Sividuc – Sommer Camp Jena 2017 
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