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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký gian hàng Ẩm thực “Liên hoan ẩm thực các món nướng” 31/12/2016
Ngày 31/12 này bạn đã có kế hoạch gì đặc biệt chưa, đã bao giờ bạn nghĩ đến
việc:
 Thể hiện tài năng ẩm thực của mình?
 Giới thiệu những hương vị, đặc sản quê hương mình với bạn bè?
 Gắn kết cùng những người bạn thân nhất, bạn cùng phòng….lưu lại những ký
ức đẹp cho thời sinh viên?
 Khám phá bản thân, thể hiện bản lĩnh, tính nhạy bén, năng động, khả năng kinh
doanh của bản thân ?????
Hãy tham gia “Gian hàng Ẩm thực” Liên hoan các món nướng trong khuôn khổ chương
trình Lễ hội Chào năm mới
7 được tổ chức vào ngày 31/12/2016 tại Khu B Ký túc xá
ĐHQG-HCM.
1. Thời gian: Từ 15  23 giờ ngày 31/12/2016
2. Địa điểm: Ký túc xá khu B ĐHQG-HCM.
3. Đối tượng tham gia:
– Các bạn sinh viên đang ở tại Ký túc xá ĐHQG – HCM (có thể đăng ký theo từng cá
nhân, tập thể phòng hoặc theo nhóm).
– Các hộ khai thác dịch vụ tại KTX.
4. Các quy định khi tham gia gian hàng ẩm thực:
Các bạn sinh viên đăng ký bán các món ăn, thức uống do mình tự chế biến, khuyến khích
các món ăn mang hương vị quê hương, đặc sản vùng miền.
BTC hỗ trợ địa điểm, bàn, điện thắp sáng tại các gian hàng; các dụng cụ khác sinh viên tự
trang bị.
BTC sẽ phát hành phiếu thức ăn và phiếu nước uống với mệnh giá: Thức ăn: 6.
đồng;
Nước uống: 4.
đồng, tất cả các gian hàng không thu tiền mặt mà thu phiếu và thanh toán
với BTC sau lễ hội.
Các gian hàng phải được trang trí mang sắc màu chào đón năm mới, phù hợp với thuần
phong mỹ tục, gắn kết với sinh viên.
Các gian hàng đăng ký phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ.
5. Thời gian, địa điểm đăng ký: Từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm
6
Sinh viên đăng ký tại phòng làm việc anh chị trưởng nhà (theo mẫu).
Các hộ khai thác dịch vụ đăng ký với Cô Thảo – Phòng TC-HC Dãy nhà A , KTX ĐHQGHCM.
Bốc thăm và trang trí gian hàng: 7g30 ngày 30/12/2016, tập trung tại Văn phòng nhà A –
A2 KTX khu B.
Hãy nhanh tay đăng ký tham gia để cùng làm cho lễ hội Chào năm mới 2017 thật sôi
động và rực rỡ sắc màu nhé các bạn.
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