
Hợp đồng xử dụng 

Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia 

1.  Tối đa số người tham dự là 128 người.  Lệ phí  1 người một đêm 20$, bao 
gồm số người tham dự, người hướng dẫn và người trợ giúp. 

2.  Trung Tâm hiện có: 8 nhà ngủ / 16 giường / 1 nhà. Mỗi nhà có 1, 2 hoặc 3 
phòng ngủ nhỏ cho 2, 3 hoặc 4 giường và 1 phòng lớn 9 hoặc 10 giường. 

3. Dùng nhà sinh họat  Chúa Chiên Lành: nhà nguyện, phòng ăn, phòng họp 
350$/1 ngày.  Cuối tuần 3 ngày: chiều Thứ Sáu, Thứ 7 và Chủ Nhật (tính 2 ngày): 
750$. Nhà sinh họat này chỉ dùng để hội họp, dâng lễ, nếu dùng để ngủ sẽ có 
những tiêu chuẩn riêng. 

4. Cắm trại: 6$ một người /1 đêm.  

5. Tiền đặt cọc: tĩnh tâm (300$); cắm trại (150$).*  (Xin xem số dưới đây) 

6. Các nhóm  dùng trung tâm tĩnh tâm phải có bảo hiểm riêng (Địa phận, nếu 
thuộc về các xứ), nếu không có xin trả bảo hiểm do trung tâm mua: hiện giờ là 95$ 
cho một biến cố, 125$ nếu overnight. (Xin cho biết tên người đại diện và tên nhóm 
tĩnh tâm - Thí dụ: Anh Nguyễn văn A, nhóm Emmaus để khai với hãng bảo hiểm). 

          Mọi chi tiết, thắc mắc, xin liên lạc số (682) 331-0059 / (817) 953-3563. 
  
1a.  Đại diện thuê mướn: 
Tên: _________________________________________________________________  

Địa chỉ: _______________________________________________________________  

Điện Thọai_____________________________________________________________ 

  
2b.  Thời gian xử dụng:  từ ngày __________________ tới ngày__________________ 

3c.  Tiền đặt cọc: _________. Người nhận:  __________________________* trả 1/2 tiền đặt cọc 
nếu hủy bỏ hợp đồng 1 tháng trước đó. Và trả lại hòan tòan nếu không làm gì hư hại trong thời 
gian xử dụng. Người nhận tiền hòan trả: ________________________. Ngày ______________  

4d.  Lệ phí xử dụng.  ____người dùng nhà tĩnh tâm: 1 đêm  x 20$/1 người  = ______, 
2 đêm  x 20$/1 người =______, 3 đêm  x 20$/1 người =______, 4 đêm  x 20$/1 người =______  

 



* Nhà Sinh Họat Chúa Chiên Lành (hội họp, dâng lễ) 1 ngày 350$:  ____ ngày x 350$ = 
_________ 

* Cắm trại: ______ người _____ đêm. Tổng Cộng: $_________ 

* Bảo Hiểm: 95$ (one day); 125$ (overnight) 

  
Tổng cộng: __________. Trả bằng: ___Tiền mặt. ___ Check số: _____ 

Người trả: ____________________________. ĐT: ___________________________  

Người nhận: __________________________. Ngày: __________________________ 

Chân thành cảm ơn. 
  
Ghi chú: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 


