
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRẠI HỌP BẠN HĐTG   
LẦN THỨ 25 TẠI KOREA 2023 

Sau đây là một số thông tin chính về Trại Họp bạn HĐTG lần thứ 25 tại Korea năm 2023: 
 

1. Ngày: Từ thứ ba, 01/8/2023 (ngày các trại sinh tập trung) 
                      Đến thứ bảy, 12/8/2023 (ngày các Trại sinh rời đất trại). 

2. Đất trại: SaeManGeum, tỉnh Geollabuk-do, Republic of Korea. 

 
 

3. Chủ đề của Trại: DRAW YOUR DREAM  (Vẽ giấc mơ của bạn). 

                             
 

4. Logo của Trại:  

                 



5. Thời tiết: Tháng tám ở đất trại thường có thời tiết nóng. Nhiệt độ trung bình 
khoảng 28,4o, trong khoảng từ 24,6 – 33oC, thỉnh thoảng trời có mưa. Độ ẩm 
trong khoảng từ 64 – 86%. Khu vực đất trại ở gần biển. 
 

6. Điều kiện tham dự: 
- Trại sinh: Sinh từ 22/7/2005 đến 31/7/2009. Nếu lớn hơn tuổi này, có thể đăng 

ký IST (International Service Team), CMT ( Contingent Management Team) 
hay Trưởng đơn vị. Mỗi Đoàn của NSO không quá 5.000 người. 

- CMT ( Contingent Management Team): Đây là Đội của Trưởng để hỗ trợ trại 
sinh của mình, được lãnh đạo bởi Trưởng đoàn. CMT là người có kiến thức, 
kinh nghiệm trong điều hành, trong du lịch quốc tế, chăm sóc trẻ. CMT cũng là 
một môi trường lý tưởng để phát triển kỹ năng trong thế hệ Trưởng tiếp theo. 
Số lượng CMT được giới hạn theo số lượng trại sinh, theo bảng sau: 

              
- IST (International Service Team): HĐS sinh trước ngày 31/7/2005, đều được 

chào đón vào IST. 
+ IST cần giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. 
+ Sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của Trại Họp bạn. 
+ Phải tham dự với tư cách là một phần của Đoàn HĐ quốc gia (NSO). 
 

7. Chương trình tài trợ K: 
- Mỗi NSO được tài trợ 9HĐS và 1 Trưởng: Vé máy bay đi về và trại phí.. 
- Thời gian: + Tháng 10/2021: Thông tin chi tiết. 

 + Tháng 11/2021 đến tháng 3/2022: Đăng ký. 
 + Tháng 9 – 12/2022: Thông tin vé máy bay. 



 + Tháng 8/2023: Thư xác nhận tài trợ. 
 

8. Đăng ký: Chương trình đăng ký như sau: 
- Tháng 11/2021: Bắt đầu dăng ký online. 
- Tháng 12/2021: Hạn cuối đăng ký Đoàn. 
- Tháng 8/2022: hạn cuối đăng ký online. 

Mỗi Đội gồm 9 HĐS và có 1 Trưởng. 
Bốn (4) Đội lập thành Đoàn gồm 36 HĐS và 4 Trưởng. 
Có thể đăng ký nhiều hơn 1 Đoàn. 
Nếu NSO nào không đủ túc số sẽ được ghép với NSO khác. 
 

9. Trại phí: Theo quy định của WOSM về phí theo khu vực.  
Đối với Việt Nam: 350.000 won (300 USD/người). 
Trả trước 100.000 won (87USD) , trả sau 250.000 won (213USD) 
Việt Nam ở category B (theo đánh giá của WOSM) 

 
Sau khi đăng ký, lịch về đóng phí như sau: 
- Đến 31/01/2022: Xuất hóa đơn cho phần trả trước. 
- Đến 31/3/2022: Nộp phí trả trước. 
- Đến 30/9/2022: Xuất hóa đơn cho phần còn lại. 
- Đến 31/12/2022: Trả phần còn lại. 

Sau thời hạn đăng ký, trại phí sẽ được thêm phụ phí 10%. 
Trại phí được trả bằng tiền Korean won. 



Trại phí bao gồm: 
- Lều cá nhân và chiếu ngủ. 
- Bữa ăn trưa ngày 01/8/2023 đến bữa ăn sáng ngày 12/8/2023. 
- Dụng cụ nấu ăn (không bao gồm các vật dụng cá nhân như dao kéo, nĩa,…) 
- Bộ dụng cụ cắm trại cho đơn vị (bạt, bàn, ghế) 
- Bộ vật phẩm trại: Khăn quàng, logo, Thẻ ID. 
- Vận chuyển từ sân bay Incheon đến đất trại và ngược lại. 

 
10. Khoản tiền hoàn lại: Sẽ chỉ được xem xét ở cấp NSO theo yêu cầu của trưởng 

đơn vị độc lập hoặc Ủy viên quốc tế về việc giảm số đăng ký hoặc phân bổ đã 
được phê duyệt của NSO. 
- Trước 31/01/2023: chỉ giảm tối đa 5% trong số phân bổ. 
- Từ ngày 01/02/2023: Không hoàn trả. 
 

11. Nhà ẩm thực: Ban Tổ chức xây dựng một nhà ẩm thực cho các NSO để quảng bá, 
giới thiệu các đặc sản của nước mình. 
Chương trình: 
- Tháng 1/2022: Cung cấp hướng dẫn về Nhà ẩm thực. Bắt đầu đăng ký. 
- 31/12/2022: Chấm dứt đăng ký gian hàng ẩm thực. 
- Từ tháng 1 – 4/2023: Chuẩn bị vận hành nhà ẩm thực. 
- Tuần cuối của tháng 7/2023: Dựng lều cho Nhà ẩm thực. 

 
12. Các hoạt động trước và sau Trại họp bạn: 

Thời gian 12 ngày không đử cho các tham dự viên tìm hiểu, khám phá và trải 
nghiệm về văn hóa, đời sống, ẩm thực,…của Hàn quốc, do đó Ban tổ chức đã lên 
kế hoạch cho những hoạt động trước và sau Trại cho những HĐS muốn khám phá 
thêm những mặt khác của Hàn quốc. 
 
Có 2 loại hình được cung cấp: 
- Home-stay: Do ảnh hưởng của Covid-19, không nhiều gia đình Hàn quốc đồng 

ý cho hoạt động Home-stay. Do đó, Ban tổ chức sẽ phục vụ theo tiêu chí ai 
đăng ký trước được phục vụ trước. 

- D (Dream)-Tour: Chúng tôi có kế hoạch thiết kế và hỗ trợ một chương trình du 
lịch tùy chỉnh theo chủ đề và mong muốn của các NSO muốn trải nghiệm tại 
Hàn quốc. 



- Nếu các NSO muốn đăng ký các hoạt động trước và sau Trại, vui lòng đăng ký 
trước ngày 31/12/2021. 
 

13. An toàn: Ban tổ chức đảm bảo an toàn, nhất là về Covid-19.  
Tuy nhiên, sẽ có thông báo cụ thể về việc tham dự viên phải đã được chích đủ 2 
mũi vaccine phòng dịch. 

 
Nguyễn Tuấn – 10/10/2021 
Ủy viên Quốc tế HĐVN 
Trưởng đoàn HĐVN tham dự Trại họp bạn HĐTG 25 
 
     ( Tổng hợp từ các Thư luân lưu số 1 và 2  
của Ban tổ chức Trại Họp bạn HĐTG lần thứ 25) 
 


