
Giao lưu Quốc tế 
trong thể thao Ota

Organizer: Global City Ota Cooperation Association , Co-sponsored: Ota city, Cooperation: Omori football club

Bạn có giao lưu Quốc tế thông qua thể thao không?
「Giao lưu Quốc tế trong thể thao Ota」 sẽ được tổ chức 
để giao lưu giữa các bạn trẻ người Nhật và người nước 
ngoài đang sống, làm việc và học tập tại Quận Ota.
Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên là Bóng đá trong nhà Futsal⚽.
Hãy giao lưu trong thể thao để vượt qua rào cản về quốc 
tịch và ngôn ngữ!

Năm 2021 tháng 12 ngày 19 (Chủ nhật) từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Sân bóng đá trong nhà Futsal Công viên Showajima 2-chome, 
Sân bóng đá Thiếu niên

Địa chỉ:  Showajima 2-3-1                                                                  （ Tải về bản đồ ⇒）
・ Tuyến tàu Tokyo Monorail đến ga Showajima xuống tàu, ra cửa Tây đi bộ 10 phút
・ Từ các trạm xe buýt cửa Đông của ga JR Omori, ga Keikyu Omorikaigan, ga Heiwajima, bắt

xe buýt Keihin 「Keihinjima・ ShowajimaJunkan」 , 
「Showajima Junkan」và xuống xe ở 「Showajima 2-chome 」
＊ Xin lưu ý rằng số lượng xe buýt sẽ giảm vào khung giờ ban ngày và Chủ Nhật.

Các bạn trẻ người Nhật và người nước ngoài đang sống, 
làm việc và học tập tại Quận Ota

Để thúc đẩy giao lưu của các bạn trẻ,đối tượng là người từ 15 tuổi đến 29 tuổi 
Chúng tôi đang tuyển 10 người Nhật và 10 người nước ngoài trở lên 
Nếu vượt quá số người qui định, sẽ rút thăm

Vui lòng đăng ký bằng một trong 2 phương pháp :

①Trang Web Hiệp hội quốc tế thành phố Ota (GOCA) 
https://www.ota-goca.or.jp/ota-sports/

②②Điền vào mẫu đơn ở mặt sau và gửi e-mail hoặc fax 

Hạn cuối nộp đơn ： Năm 2021 tháng 11 ngày 30 (Thứ 3)

Ngày giờ

Nơi tổ chức

Đối tượng

Đăng ký



" Giao lưu Quốc tế trong thể thao Ota " 

Mẫu đơn đăng ký

一般財団法人国際都市おおた協会（Global City Ota Cooperation Association）

〒143-0023 大田区山王2-3-7    4階 HP https://www.ota-goca.or.jp/

☎ 03-6410-7981       FAX 03-6410-7982 ✉mail@ota-goca.or.jp

Contact

Thông tin cá nhân mà bạn đã đăng nhập sẽ chỉ được sử dụng cho hoạt động của dự án này. 
Về việc xử lý thông tin cá nhân,vui lòng xem chính sách bảo mật sự riêng tư trên trang web của Hiệp hội chúng tôi.
https://www.ota-goca.or.jp/policy/

Khi đăng ký từ biểu mẫu này, vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên trang web trước khi nộp đơn. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp từ trang Web.
https://www.ota-goca.or.jp/ota-sports/

Nếu bạn đăng ký từ biểu mẫu này, vui lòng đánh dấu vào □ trước khi nộp đơn

Đăng ký sau khi đã xác nhận các thông tin chi tiết trên trang web giao lưu Quốc tế trong thể thao Ota.

★ Bạn có thể tham gia bất kể giới tính hay quốc tịch

★ Vui lòng chuẩn bị quần áo dễ di chuyển (quần áo thể thao, v.v.) và giày (giày thể thao).

Tại Hội trường, có nơi thay đồ và tủ để đồ
Vui lòng không mang theo những đồ quí giá không cần thiết

★ Đi bằng xe đạp đến cũng được. Có bãi để xe đạp.

★ Đến ngày 3 tháng 12, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo cho bạn về việc trúng tuyển và sẽ
liên lạc với bạn qua e-mail về thông tin chi tiết trong ngày hôm đó.
Hãy có thể nhận e-mail từ mail@ota-goca.or.jp

※ Nếu cơ sở bị đình chỉ sử dụng hoặc hiệp hội gặp khó khăn trong việc tổ chức sự kiện do thời tiết 
hoặc sự lây lan của bệnh corona virus chủng mới thì có thể sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Họ và tên Quốc gia

Địa chỉ SĐT

E-mail
Tuổi

Từ 15 tuổi đến 29 
tuổi

Vui lòng đánh dấu ✔ vào những điều tương ứng

□ Đang sống ở Quận Ota  □ Đang làm việc ở Quận Ota  □ Đang học tập ở Quận Ota


