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1. Mục đích: 

 

- Nhằm tạo cho đoàn sinh GĐPT Thiện Hoa 6 một môi trường tu học – vui chơi trong dịp hè, gầy 
dựng mối dây Tình Lam keo sơn bền chặt sau một năm tu học.  

- Đoàn sinh biết sống hoà mình vào thiên nhiên, thể hiện sức trẻ – khoẻ – dẻo dai, vượt thắng các khó 
khăn qua các hoạt động ở trại.  

- Đoàn sinh học tập lẫn nhau về kinh nghiệm đi trại. 

 
2. Yêu cầu: 

 

- Trang bị y phục và dụng cụ theo yêu cầu của Ban Huynh trưởng. 

- Trại sinh bắt buộc có nón đội theo yêu cầu của Ban Huynh trưởng. 

 
3. Tên trại:  

 

- CÂU-NA-LA (Tích truyện thái tử Câu-na-la, tiền thân của Đức Phật Thích Ca) 

 
4. Tiếng reo:  

 

- HOÀ  

 
5. Tinh thần:  

 

- Lục hoà – Vui vẻ – Mạnh khoẻ – Yêu thương. 

 
6. Thời gian: 

 

- Bắt đầu lúc 13 giờ 00, Thứ sáu 20.07.2012 (mùng 2 tháng 6 năm Nhâm Thìn) 

- Kết thúc lúc 17 giờ 00, Chủ nhật 22.07.2012 (mùng 3 tháng 6 năm Nhâm Thìn) 

 
7. Địa điểm:  

 

- Chùa Pháp Lạc, thôn Hoà Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Khu du lịch sinh thái thác Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

 
8.. Trại phí: 

 

- Đoàn sinh ngành Đồng:   220.000 đồng / 1 người  

- Đoàn sinh ngành Thiếu:   260.000 đồng / 1 người 

- Huynh trưởng:   300.000 đồng / 1 người 



CẨM NANG TRẠI HÈ CÂU-NA-LA, NĂM 2012 – GĐPT THIỆN HOA 6  

  
Trang 4 

 
  

9. Phương tiện di chuyển: 

 

- Ban Quản Trại chủ động phương tiện di chuyển, hợp đồng thuê xe 30 chỗ ngồi. 

 
10. Thành phần Ban Quản trại (BQT): 

 

- Trại Trưởng:   A. Minh Nhu LÊ SĨ 

- Trại Phó:   A. Nhuận Bích CHÂU NGỌC LÊ 

- Thư Ký Trại:   C. Tâm Phương Tịnh LÝ THỊ THANH  

- Thủ Quỹ Trại:  C. Nhật Hạnh NGUYỄN TÔ PHƯƠNG CHI NGỌC DIỆP 

- Đời Sống Trại:   A. Tâm Khai Sơn NGUYỄN ANH THY 

- Phụ tá Đời Sống Trại: A. Minh Long NGUYỄN VĂN HUỲNH VỸ 

- Hoạ Mi Trại:  C. Diệu Trúc HÀ THỊ XUÂN MAI 

- Y Tế Trại:  C. Tâm Phương Tịnh LÝ THỊ THANH (kiêm) 

- Kỷ Luật Trại:  A. Thiện Thuỷ TRẦN VĂN THÁI  

- Khối Ẩm Thực:    

 + Trưởng khối:  C. Nhật Hạnh NGUYỄN TÔ PHƯƠNG CHI NGỌC DIỆP (kiêm)  

 + Thành viên khối: C. Diệu Trúc HÀ THỊ XUÂN MAI (kiêm) 

 + Thành viên khối: C. Nguyên An LÂM THỊ ĐỖ QUYÊN 

 
11. Phù hiệu trại: 

 

- Phù hiệu trại được thiết kế và thực hiện bởi anh Tâm Khai Sơn. 
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12. Công trình trại: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình vẽ cổng trại (chính diện) – Thiết kế: C.Tâm Phương Tịnh  
 

- Yêu cầu: 

 + Mỗi Đội dựng lều của Đội theo vị trí do BQT chỉ định (không thiết trí bàn thờ Phật trong lều, yêu 
cầu lều được dựng đúng kỹ thuật, trang trí thêm bảng tên Đội, sắp xếp hành lý đội sinh ngăn nắp, khu 
vực lều trại sạch sẽ, mỹ quan). 

 + Cổng trại: Chiều dài: 4m20 – Chiều cao: 3m00. 

 + Các tấm pa-nô, gồm: Nội lệ trại, Hiệu lệnh trại (được thực hiện bằng in hi-flex sẵn). 

 

- Vật liệu để thực hiện cổng trại gồm: 

 + 10 cây kích thước 1m60   + 14 sợi dây loại 3m: tháp cây 

 + 2 cây kích thước 1m20   + 1 cuộn dây ni-lông màu hồng (hoặc đỏ) 

 + 6 sợi dây loại 4m (hoặc 5m): neo cổng  + 6 cọc. 

 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THIỆN HOA 6  

TRẠI HÈ CÂU-NA-LA 
Chùa Pháp Lạc, ngày 20, 21, 22.7.2012 
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13. Hiệu lệnh bằng tù và hoặc bằng còi: 

 

- Chú ý, yên lặng:  (T)  

- Tập họp chung:  (I I I)   /   /   

- Họp Đội trưởng: (D)        

- Họp Ban Quản trại:  (QT)                    / 

- Cấp cứu:  (SOS)    /                  /      (chỉ có BQT được sử dụng) 

 

14. Nội lệ trại: (Kỷ Luật Trại phổ biến) 

 

1. Đến sạch, ở sạch, đi sạch. 

2. Không rời đất trại khi chưa có sự chấp thuận của BQT. 

3. Giờ nào việc nấy. 

4. Sống trong tinh thần lục hoà. 

5. Không được sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian trại. 

6. Chấp hành tất cả hiệu lệnh của BQT.  

 
15. Thời gian biểu của trại: 

 

TG Nội dung Phụ trách Ghi chú 

Thứ sáu, ngày 20.7.2012  Mặc thường phục 

13:30 Tập trung tại chùa (mặc thường phục) A.Thy HT kiểm tra vật dụng ĐS 

14:00 Khởi hành BQT  

16:00 Đến chùa Pháp Lạc BQT 
Nếu đến đất trại sớm hơn 
dự kiến sẽ cho ĐS ổn 
định và nghỉ ngơi. 

16:30 Cắm lều + thực hiện các công trình trại A.Thy + A.Vỹ + 
C.Thanh Khối ẩm thực làm việc 

17:30 Lao tác (chấp tác tại chùa) C.Thanh  

18:00 Ăn chiều Khối ẩm thực  

19:00 Tụng kinh  Toàn trại tham dự 

20:15 Pháp thoại Ni sư trụ trì  

22:00 
Trà đàm huynh trưởng và ngành Thiếu 
(có chương trình riêng) 

A.Thy + C.Quyên 
Lúc này C.Thanh và 
C.Mai hướng dẫn ĐS còn 
lại đi ngủ 

23:00 Chỉ tịnh – Họp BQT Kỷ luật trại Tuyệt đối yên lặng trong 
giờ chỉ tịnh 

Thứ bảy, ngày 21.7.2012  Mặc đồng phục 
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05:00 Báo thức – Vệ sinh cá nhân C.Mai  

05:30 Thể dục A.Thy Khối ẩm thực làm việc 

06:00 Lễ Phật A.Thy 
Mõ: Yến (hoặc Hiền) 
Chuông: Lộc (hoặc Chi) 

06:30 Thiền hành A.Thy Địa điểm: sân chùa 

07:00 Điểm tâm Khối ẩm thực  

08:00 Khai mạc trại (có chương trình riêng) BQT  

09:00 Trò chơi vận động BQT 
Giám khảo: 
- C.Hạnh       - C.Thanh 
- C.Quyên 

09:30 Thi nấu ăn Khối ẩm thực 
Giám khảo:  
- Ni sư Huệ Trang  
- A.Thy          - A.Thái 

11:00  Ăn trưa Khối ẩm thực  

12:00 Chỉ tịnh Kỷ luật trại  

13:00 Đánh thức C.Mai  

13:30 Thi Năng khiếu Áo Lam C.Mai 
Giám khảo: 
- A.Thy          - C.Thanh 

14:30 Trò chơi liên hoàn BQT 
Giám khảo: 
- C.Hạnh       - A.Thái 

15:30 Thi đố vui tu học C.Thanh 
Giám khảo: 
- C.Hạnh       - A.Thy 

16:30 Giải lao – Thư giãn Kỷ luật trại Khối ẩm thực làm việc 

17:00 Tập nhảy lửa A.Thy  

18:00 Ăn chiều Khối ẩm thực  

19:00 
Khai mạc lửa trại – Văn nghệ lửa trại 
(có chương trình riêng) 

A.Thy + C.Mai 
- Cung thỉnh Ni sư Huệ 
Trang chứng minh. 
- BQT cùng làm việc 

21:00 Kết thúc lửa trại A.Thy + C.Mai  

21:30 Ăn nhẹ Khối ẩm thực  

22:00 Chỉ tịnh – Họp BQT Kỷ luật trại Tuyệt đối yên lặng trong 
giờ chỉ tịnh 

Chủ nhật, ngày 22.7.2012  Mặc đồng phục 

05:00 Báo thức – Vệ sinh cá nhân C.Mai  

05:30 Thể dục C.Mai Khối ẩm thực làm việc 

06:00 Lễ Phật A.Thy 
Mõ: Hiếu (hoặc Quân) 
Chuông: Thảo (hoặc Giàu) 
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06:45 
Bế mạc trại, phát thưởng 
(có chương trình riêng) 

BQT  

07:30 Điểm tâm Khối ẩm thực  

08:00 Hạ lều và các công trình trại C.Thanh  

08:45 Rời đất trại, đi bộ sang Khu du lịch thác Giang 
Điền BQT Mặc thường phục 

09:30 Tắm thác, nghỉ ngơi tự do trong phạm vi quy 
định – Chơi các trò chơi nhỏ A.Thy + C.Mai Khối ẩm thực làm việc 

12:30 Ăn trưa Khối ẩm thực  

14:00 Về lại đất trại – vấn an Ni sư trụ trì C.Mai  

15:00 Kết dây – rời đất trại về trú xứ BQT  

17:00 Về đến trú xứ – kết thúc Trại hè 2012   

 
16. Triển khai các công tác trại: 

 

a) Vấn đề y phục: 

 

- Đồng phục (nữ mặc trại phục): từ 6g00 ngày Thứ bảy 21.7.2012 đến 8g00 ngày Chủ nhật 22.7.2012 
(đêm Thứ bảy mặc thường phục trong giờ chỉ tịnh). 

- Thường phục: Tất cả những giờ còn lại, yêu cầu toàn trại mặc thường phục phải bảo đảm phù hợp 
với khung cảnh thiền môn và tư cách người Phật tử (riêng giờ tụng kinh, nghe pháp thoại đêm Thứ sáu 
khuyến khích mặc áo tràng). 

 

b) Vấn đề ẩm thực:  

 

- Tuyệt đối ăn chay toàn trại. 

- Khối ẩm thực nhận lãnh trách nhiệm nấu ăn cho toàn trại, ngoại trừ phần thi nấu ăn của trại sinh. 

- Trại sinh mang theo 1 chai nước uống cá nhân 500ml (nửa lít), trong trại khi hết nước uống sẽ lấy 
nước từ Khối ẩm thực. 

 

c) Vấn đề trại sinh tham gia các hoạt động trong trại: 

 

- Trại sinh được phân chia thành các Đội theo tên gọi: Vô Ưu, Bồ Đề, Sa La, Liên Hoa. 

- Mỗi Đội được trộn lẫn đoàn sinh 2 ngành Đồng và Thiếu, gồm từ 5-6 em. 

- Đội tự bầu chọn các chức danh Đội trưởng, Đội phó. 

- Các Đội sẽ bắt đầu được thành lập từ khi lên xe đến đất trại đến lúc kết thúc trại hè. 

- Mỗi trại sinh đem theo vật dụng cá nhân phù hợp với tính chất trại hè, lưu ý mang theo chén, đũa, 
muỗng, ca nước,…  

- Ngoài vật dụng cá nhân, trong Đội phân công cho các Đội sinh những vật dụng dùng chung cho cả 
Đội (dựa theo yêu cầu của Ban Quản trại). 
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- Tất cả Đội sinh trong mỗi Đội sống đúng theo tinh thần trại và Nội lệ trại đã nêu trên. 

 

d) Vấn đề cúng dường tu bổ chánh điện chùa Pháp Lạc: 
 

- Thể theo Lời ngỏ của Ni sư trụ trì chùa Pháp Lạc (Ni sư Huệ Trang), Ban Huynh trưởng GĐPT 
Thiện Hoa 6 kêu gọi toàn trại phát tâm đóng góp tịnh tài. 

- Đội trưởng các Đội thu tiền cúng dường từ các Đội sinh và nộp về cho Ban Quản trại (BQT) hạn chót 
vào lúc trước khi lên đường đi trại (nộp trực tiếp cho C.Hạnh). 

- Trại sinh vận động được người thân phát tâm cúng dường tu bổ chánh điện chùa Pháp Lạc là điều 
đáng tán thán công đức. 

 

e) Vấn đề kỷ luật trại: 

 

- Trại sinh thực hiện phương châm: “Lục hoà – Vui vẻ – Mạnh khoẻ – Yêu thương” và luôn tuân thủ 
Nội lệ trại. 

- Nếu trại sinh nào vi phạm Nội lệ trại sẽ được Kỷ luật trại xử lý theo từng mức độ: 

 (1). Nhắc nhở (1-2 lần), 

 (2). Phê bình, trừ 2 điểm kỷ luật trong Đội có trại sinh đó, 

 (3). Khiển trách, trừ 4 điểm kỷ luật trong Đội có trại sinh đó, 

 (4). Cảnh cáo, trừ hết số điểm kỷ luật trong Đội có trại sinh đó. 

- Bảng điểm và thể thức chấm điểm về kỷ luật sẽ được Kỷ luật trại công bố trên đất trại. 

 

g) Vấn đề hoạt động trại: 
 

❉ Thứ sáu, ngày 20.7.2012 

 

[1]. Tập trung tại chùa Giác Sanh (trú xứ): 13 giờ 30 

 

- Có mặt trước 13g30. 

- Toàn Gia Đình đều mặc thường phục. 

- Kiểm tra số lượng huynh trưởng và đoàn sinh (A.Thy). 

- Chốt lại danh sách huynh trưởng và đoàn sinh đóng trại phí (C.Hạnh). 

- Kiểm tra vật dụng trại của Ban Huynh trưởng (C.Thanh). 

- Kiểm tra vật dụng của đoàn sinh + vật dụng của Đội (xem các em đã mang đủ chưa): 

 + Ngành nam: A.Vỹ kiểm tra. 

 + Ngành nữ: C.Mai kiểm tra. 

- Phân chia Đội và xếp hàng theo Đội (C.Mai). 

- Phân phát cho mỗi Đội mang theo và bảo quản đến cuối trại: 

 (1). Lều:  1 cái ( 4 Đội), 

 (2). Tấm trải: 1 cái ( 4 Đội), 
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 (3). Gậy 1m6: 2 cây ( 4 Đội), 

 (4). Cọc: 6 cái ( 4 Đội), 

 (5). Dây: 6 sợi ( 4 Đội). 

- Riêng vật dụng thực hiện cổng trại sẽ phân chia đều cho mỗi Đội mang vác và giữ gìn (ghi lại sự 
phân chia đó – C.Mai). 

- Khí mảnh của Gia Đình do A.Vỹ trông nom và giữ gìn đến cuối trại, gồm: 

 (1). Cờ Gia Đình:  1 cây, 

 (2). Tù và:   1 cái, 

 (3). Cờ Sémaphore:   1 cặp, 

 (4). Loa nói cầm tay:   1 cái, 

 (5). Loa vuông + micrô:  1 cái / 1 loại. 

- Khối ẩm thực kiểm tra vật dụng và phân công đoàn sinh mang ra xe, gồm: 

 (1). Thùng nước uống:  3-4 thùng, 

 (2). Nguyên vật liệu nấu ăn, 

 (3). Dụng cụ làm bếp (nếu có). 

- Thư ký trại kiểm tra: (C.Thanh) 

 (1). Toàn bộ ấn phẩm phục vụ trại được đựng trong 1 bì lớn (hồ sơ, bảng điểm, phù hiệu trại,…). 

 (2). Quà thưởng cho trại sinh. 

 (3). Dải băng chéo (lễ dâng hoa). 

 (4). Dải lụa cầm tay (lễ dâng hoa). 

 (5). Hoa + giỏ (lễ dâng hoa). 

- Y tế trại kiểm tra hộp cứu thương của Gia Đình. 

- Toàn Gia Đình niệm Phật cầu gia bị trước khi lên đường. 

 

[2]. Khởi hành: 14 giờ 00 

 

- Sau khi kiểm tra toàn bộ, toàn Gia Đình nhanh chóng lên xe, khởi hành đến đất trại. 

- Thời gian di chuyển dự trù khoảng 2 tiếng. 

 

[3]. Đến đất trại (chùa Pháp Lạc, Đồng Nai): 16 giờ 00 

 

- Nếu Gia Đình đến đất trại trước thời gian quy định, Ban Huynh trưởng ổn định toàn trại và cho các 
em nghỉ ngơi, đại diện Ban Huynh trưởng vào gặp Ni sư Huệ Trang, chào hỏi và trình diện đơn vị. 

 

[4]. Phát lệnh dựng lều và các công trình trại: 16 giờ 30 – 17 giờ 00 

 

- A.Thy và A.Vỹ phụ trách theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc các em dựng lều, treo các tấm pa-nô trong khu 
vực trại. 

- C.Thanh phụ trách theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra các em dựng cổng trại và trang trí, hoàn 
chỉnh cổng trại. 
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- Khối ẩm thực vào bếp làm việc. 

 

[5]. Lao tác (chấp tác tại chùa Pháp Lạc): 17 giờ 30 – 18 giờ 00 

 

- Nhằm giáo dục các em nếp sống nơi thiền môn, thể hiện tính tháo vát, cần cù lao động. 

- C.Thanh hướng dẫn các em chấp tác theo kế hoạch phân công đã soạn. 

 

[6]. Ăn chiều: 18 giờ 15 – 18 giờ 45 

 

- Khối ẩm thực điều khiển. 

- Có 15 phút giải lao trước giờ tụng kinh. 

 

[7]. Tụng kinh: 19 giờ 00 – 20 giờ 00 

 

- Toàn trại hành lễ theo giờ tụng kinh của chùa. 

- Trang phục: khuyến khích mặc áo tràng. 

 

[8]. Pháp thoại: 20 giờ 15 – 21 giờ 15 

 

- Cung thỉnh Ni sư Huệ Trang ban một thời pháp thoại và giải đáp thắc mắc của trại sinh. 

- Sau giờ pháp thoại, trại sinh được giải lao 45 phút. 

- Trường hợp Ni sư bận rộn Phật sự, không thể ban pháp thoại, các Đội được phép tự trị và giải lao. 

 

[9]. Trà đàm: 22 giờ 00 – 23 giờ 00 

 

- Chủ toạ: A.Thy 

- Thuyết trình viên: C.Hạnh, C.Quyên 

- Chủ đề: “Những thuận lợi và khó khăn của em ở gia đình, học đường và trong GĐPT” 

- Đối tượng tham dự: đoàn sinh ngành Thiếu. 

- Buổi trà đàm được dùng bánh và nước trà. 

- C.Thanh + C.Mai ổn định chỗ ngủ cho trại sinh ngành Đồng. 

 

[10]. Chỉ tịnh: Sau 23 giờ 00 

 

- Chỗ ngủ được bố trí như sau: 

 + Ngành nam (huynh trưởng và đoàn sinh): sảnh tiếp khách, bên phải chánh điện. 

 + Ngành nữ (huynh trưởng và đoàn sinh): chánh điện. 

- BQT họp chuẩn bị cho ngày Thứ bảy (23 giờ 15). 
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❉ Thứ bảy, ngày 21.7.2012 

 

[1]. Báo thức: 05 giờ 00 – 05 giờ 15 

 

- C.Mai thổi tù và đánh thức toàn trại. 

- Trại sinh vệ sinh cá nhân. 

- A.Thy hướng dẫn trại sinh tập thể dục (05 giờ 30 – 05 giờ 45). 

- Khối ẩm thực vào bếp làm việc. 

 

[2]. Lễ Phật: 06 giờ 00 – 06 giờ 30 

 

- Chủ lễ:   A.Thy 

- Mõ:   Hải Yến (hoặc Huệ Hiền) 

- Chuông:  Phương Lộc (hoặc Linh Chi) 

 

- Hướng dẫn thiền hành: A.Thy (06 giờ 30 – 06 giờ 45). 

 

[3]. Khai mạc trại: 08 giờ 00 – 08 giờ 30 

 

- Chứng minh: Ni sư Huệ Trang 

- BQT có chương trình riêng. 

- Lưu ý: Đoàn Thiếu nữ tổ chức dâng hoa (Yêu cầu: 6 đoàn sinh Thiếu nữ mặc trại phục, bỏ áo vào 
quần, đeo dải băng chéo, trong đó 2 đoàn sinh cầm giỏ hoa và 4 đoàn sinh cầm dải lụa – Điều khiển: 
C.Mai). 

 

[4]. Trò chơi vận động: 09 giờ 00 – 09 giờ 30 

 

- Phụ trách: BQT 

- Tổ chức: A.Thy + C.Mai + A.Vỹ (mỗi anh chị tổ chức 1 trò chơi) 

- Giám khảo: C.Hạnh + C.Thanh + C.Quyên 

- Địa điểm: Do anh chị tổ chức trò chơi lựa chọn 

- Thể lệ:  

+ Có 3 trò chơi vận động (1 trò chơi: 10 phút) 

+ 4 Đội thi cùng lúc. 

+ Mỗi trò chơi tính điểm sau: 

 * Hạng I: 10 điểm 

 * Hạng II:   8 điểm 

 * Hạng III:   5 điểm 

 * Hạng IV:   3 điểm 
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+ Kết thúc 3 trò chơi, Đội nào có số điểm cao nhất sẽ là đội thắng cuộc Trò chơi vận động. 

+ Trường hợp có 2 hay nhiều Đội cùng số điểm cao nhất sẽ thi đấu 1 trò chơi dự phòng để tranh 
hạng I. (Đặt trường hợp các đội vẫn bất phân thắng bại thì sẽ dùng biện pháp rút thăm). 

+ Trò chơi liên hoàn do BQT soạn, không phổ biến trong Cẩm nang này. 

 

[5]. Thi nấu ăn: 09 giờ 35 – 11 giờ 00 

 

- Phụ trách: Khối ẩm thực 

- Giám khảo: Ni sư Huệ Trang + A.Thy + A.Thái 

- Địa điểm: Do Khối ẩm thực lựa chọn 

- Thể lệ:  

+ Mỗi Đội bốc thăm chọn 1 món ăn nấu cho toàn trại. 

+ Nấu bằng bếp tự tạo ngoài trời. 

+ Khối ẩm thực phát nguyên vật liệu và gia vị cho các Đội dự thi chế biến. 

+ Thực hiện xong, các Đội trình bày món ăn tại nơi quy định để được chấm điểm. 

+ Dọn vệ sinh khu vực thi nấu ăn, trả lại hiện trạng đất như ban đầu. 

+ Cách thức thi và chấm điểm, Khối ẩm thực phổ biến sau. 

 

[6]. Thi Năng khiếu Áo Lam: 13 giờ 30 – 14 giờ 25 

 

- Phụ trách: C.Mai (tổ chức) 

- Giám khảo: A.Thy + C.Thanh 

- Địa điểm: Chánh điện 

- Thể lệ:  

+ Có 5 lá thăm ghi tên 5 năng khiếu cho mỗi Đội bốc thăm, gồm:  

 * Hát, 

 * Kể chuyện, 

 * Đóng kịch, 

 * Dẫn chương trình (MC), 

 * Khéo tay. 

+ Mỗi Đội lên bốc thăm chọn thi 1 năng khiếu, hội ý trong Đội 120 giây và trình bày theo yêu cầu 
của lá thăm. 

+ Mỗi Đội trình bày tối đa 10 phút. 

+ Đề thi do BQT soạn, không phổ biến trong Cẩm nang này. 

 

[7]. Trò chơi liên hoàn: 14 giờ 30 – 15 giờ 25 

 

- Phụ trách: BQT 

- Tổ chức: C.Mai, A.Vỹ 
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- Giám khảo: C.Hạnh + A.Thái 

- Địa điểm: Sân chùa  cổng chùa 

- Thể lệ:  

+ Thi từng Đội tính thời gian. 

+ Mỗi Đội lần lượt thi qua 6 trạm được đặt liên tục trên một quãng đường quy định. 

+ Mỗi lần thực hiện xong theo yêu cầu thì được vượt trạm, thời gian Đội nào ít nhất là thắng cuộc. 

+ Trường hợp có 2 hay nhiều Đội hoàn thành Trò chơi liên hoàn với thời lượng như nhau thì sẽ thi 
đấu 1 trò chơi vận động dự phòng. (Đặt trường hợp các đội vẫn bất phân thắng bại thì sẽ dùng biện 
pháp rút thăm).  

+ Trò chơi liên hoàn do BQT soạn, không phổ biến trong Cẩm nang này. 

 

[8]. Thi đố vui tu học: 15 giờ 30 – 16 giờ 30 

 

- Phụ trách: C.Thanh (tổ chức) 

- Giám khảo: C.Hạnh + A.Thy 

- Địa điểm: Sân chùa hoặc chánh điện 

- Thể lệ:  

+ Toàn thể trại sinh đều tham gia. 

+ Mỗi trại sinh trang bị 1 bảng con, phấn hoặc bút viết bảng. 

+ Thi theo hình thức “Rung chuông vàng” (trên đài VTV) 

+ Trại sinh Đội nào thắng cuộc sẽ tính hạng I cho Đội đó. 

+ Đề thi do BQT soạn, không phổ biến trong Cẩm nang này. 

 

[9]. Tập nhảy lửa: 17 giờ 00 – 17 giờ 20 

 

- Phụ trách: A.Thy 

- Yêu cầu: 

+ Trại sinh thuộc các bài hát: 

 * Gọi lửa (Gọi lửa… anh linh sông núi…) 

 * Hồn lửa thiêng (Lửa hồng cháy bừng toả hào quang…) 

 * Nhảy lửa (Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây…) 

  * Ngồi quanh lửa (Đêm nay ta ngồi quanh lửa bên nhau…) 

  * Mang lửa về tim (Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn…) 

  * Đêm giã từ (Tình thương sáng lên khi đêm phủ kín…) 

 + Trại sinh ôn lại tất cả các bài hát trên và được hướng dẫn tập nhảy lửa. 

 

[10]. Khai mạc lửa trại – Văn nghệ lửa trại: 19 giờ 00 – 21 giờ 00 

 

- Phụ trách: A.Thy + C.Mai 
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- Chứng minh: Ni sư Huệ Trang 

- Quản lửa: A.Vỹ 

- Quản trò: A.Thy + A.Thái 

- Dẫn chương trình: C.Mai 

- Địa điểm: BQT chọn 

- Nội dung:  

+ Mỗi Đội chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ trong 4 thể loại:  

 * Múa,  

* Kịch,  

* Hoạt cảnh,  

* Trình diễn thời trang. 

+ Chủ đề văn nghệ lửa trại: GĐPT, tình Lam, đời sống gia đình thân ái vui vầy, nét đẹp người Phật 
tử, ích lợi của việc bảo vệ môi sinh, nếp sống đạo đức, tu thân lập nghiệp theo tinh thần Phật dạy, 
v.v… 

+ Ngoài các Đội tham gia trình diễn văn nghệ lửa trại, quản trò tổ chức xen kẽ các trò chơi nhỏ, các 
câu đố vui, băng reo, thi hát – hò, hát có điệu bộ, v.v… 

+ BQT có phần trình diễn riêng (bí mật). 

+ Kịch bản lửa trại do A.Thy + C.Mai biên soạn. 

+ Câu chuyện lửa tàn: A.Thy phụ trách. 

 

[11]. Ăn nhẹ: 21 giờ 30 

 

- Phụ trách: Khối ẩm thực  

 

[12]. Chỉ tịnh: 22 giờ 00 

 

- Chỗ ngủ được bố trí như sau: 

 + Ngành nam (huynh trưởng và đoàn sinh): sảnh tiếp khách, bên phải chánh điện. 

 + Ngành nữ (huynh trưởng và đoàn sinh): chánh điện. 

- BQT họp chuẩn bị cho ngày Chủ nhật (22 giờ 15). 

 

❉ Chủ nhật, ngày 22.7.2012 

 

[1]. Báo thức: 05 giờ 00 – 05 giờ 15 

 

- A.Thy thổi tù và đánh thức toàn trại. 

- Trại sinh vệ sinh cá nhân. 

- C.Mai hướng dẫn trại sinh tập thể dục (05 giờ 30 – 05 giờ 45). 

- Khối ẩm thực vào bếp làm việc. 
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[2]. Lễ Phật: 06 giờ 00 – 06 giờ 30 

 

- Chủ lễ:   A.Thy 

- Mõ:   Thành Hiếu (hoặc Anh Quân) 

- Chuông:  Ngọc Thảo (hoặc Thanh Giàu) 

 

[3]. Bế mạc trại, phát thưởng: 06 giờ 45 – 07 giờ 15 

 

- Chứng minh: Ni sư Huệ Trang 

- Công bố các Đội đoạt giải qua những phần thi trong trại. 

- Tuyên dương và phát quà các Đội đoạt giải. 

- Chương trình riêng do BQT thực hiện. 

 

[4]. Hạ lều và các công trình trại: 08 giờ 00 – 08 giờ 25 

 

- Phụ trách: C.Thanh 

- Trại sinh thay đồng phục bằng thường phục. 

 

[5]. Rời đất trại, di chuyển sang Khu du lịch Giang Điền: 08 giờ 45 – 09 giờ 00 

 

- Phụ trách: BQT 

- Di chuyển đến Khu du lịch sinh thái thác Giang Điền bằng đi bộ. 

- Toàn bộ vật dụng để lại chùa Pháp Lạc, chỉ mang theo quần áo thay sau khi tắm suối. Riêng Khối ẩm 
thực mang vật dụng chuẩn bị của Khối. 

- Bảo đảm an toàn giao thông khi di chuyển. 

 

[6]. Tắm thác, nghỉ ngơi tự do trong phạm vi quy định: 09 giờ 30 – 11 giờ 30 

 

- Phụ trách: C.Mai + A.Thy 

- Tắm thác bắt đầu lúc 09 giờ 30 đến 11 giờ (hoặc sớm hơn). 

- Xen kẽ các trò chơi nhỏ và nghỉ ngơi tự do trong phạm vi BQT quy định. 

- Khối ẩm thực chuẩn bị giờ ăn trưa. 

- Các thời gian còn lại, BQT điều động theo như kế hoạch đã vạch sẵn. 

 

h) Vấn đề cơ cấu giải thưởng: 
 

- Có tất cả 10 giải thưởng cho các Đội tham dự trại, gồm: 

[1]. Giải I – Trò chơi vận động, 

[2]. Giải I – Nấu ăn, 
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[3]. Giải I – Năng khiếu Áo Lam, 

[4]. Giải I – Trò chơi liên hoàn, 

[5]. Giải I – Đố vui tu học, 

[6]. Giải I về kỷ luật, 

[7]. Giải I toàn trại, 

[8]. Giải II toàn trại, 

[9]. Giải III toàn trại, 

[10]. Giải Khuyến khích toàn trại. 

- Cách tính các giải thưởng toàn trại bằng cách cộng dồn các điểm từ các phần thi. 

 
17. Các công việc phải làm: 

 

- Lên kế hoạch tiền trạm vào ngày Chủ nhật 08.07.2012 (khởi hành: 6g30 – về lại trú xứ: 14g00) 

- Lên kế hoạch thực hiện việc cúng dường chùa Pháp Lạc. 

- Lên kế hoạch vận động nguồn tài chánh hỗ trợ cho trại (tiền xe, phí vào cổng Khu du lịch). 

- Kiểm tra, bổ sung túi cứu thương của Gia Đình. 

- Phù hiệu trại do A.Thy nhận thiết kế và in ấn, ép plastic, gắn dây đeo. 

- Thư ký Gia Đình hoàn tất các thủ tục hành chánh, các văn thư có liên quan đến trại (Kế hoạch tổ 
chức trại, Thư báo cho phụ huynh đoàn sinh, báo cáo việc tổ chức trại, ra Cẩm nang trại, v.v…). 

- Thủ Quỹ Trại tiến hành thu trại phí, hạn chót là ngày Chủ nhật 15.07.2012. 

- Thư báo trại hè gửi cho phụ huynh đoàn sinh vào ngày Chủ nhật 01.07.2012. 

- Đời Sống Trại và Hoạ Mi Trại lên phương án cho các trò chơi vận động và trò chơi liên hoàn, 
chương trình lửa trại và sắp xếp văn nghệ lửa trại. 

- Khối Ẩm Thực lên phương án mua nguyên liệu nấu ăn cho trại. 

- Các anh chị đã phát tâm nhận lãnh các chức danh trong BQT, yêu cầu nghiên cứu và thực hiện tốt 
những nhiệm vụ đã thọ nhận. Nếu có những thay đổi hoặc xét thấy khó có thể hoàn thành nhiệm vụ thì 
báo ngay cho BQT chậm nhất là 7 ngày trước khi khai mạc trại, để mọi sự sắp xếp của BQT diễn ra 
đúng như kế hoạch. 

 

 

Ngưỡng chúc tất cả chúng ta đi trại vui tươi, lục hoà, học hỏi nhiều điều hay! 

 

 

 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THIỆN HOA 6  
www.gdptthienhoa6.org  

 


