
QUẦN VỢT TRONG NHÀ

Câu lạc bộ quần vợt vừa được thành lập là nơi để các em học cách chơi quần vợt
tại trường. Với các sân quần vợt trong nhà, lưới, vợt và bóng chuyên dụng giúp
các em dễ dàng học và có cơ hội tập giao bóng, đưa bóng và ghi điểm ngay từ khi 
chơi lần đầu. 

Độ tuổi Thời gian Phí Địa điểm

Tiểu học 13:30 – 15:00 4,750,000 VND Nhà thi đấu thể thao

BƠI LỘI

Bơi lội là một cách tập luyện tác động thấp lên toàn cơ thể giúp cải thiện kỹ năng 
phối hợp vận động và phát triển thể lực. Bơi lội không những đem lại những giây 
phút vui vẻ và thư giãn mà còn phát triển kỹ năng sinh tồn và giữ an toàn dưới nước. 

Lớp Thời gian Phí Địa điểm
Sơ cấp 08:00 – 09:00 3,000,000 VND Hồ bơi

Sơ cấp 09:00 – 10:00 3,000,000 VND Hồ bơi

Nâng cao 10:00 – 11:00 3,000,000 VND Hồ bơi
Nâng cao 11:00 – 12:00 3,000,000 VND Hồ bơi

Bóng đá là môn thể thao mà ai cũng cảm thấy dễ hiểu cũng như chơi theo
phong cách của nhiều chuyên gia và thần tượng bóng đá. Bóng đã vẫn là môn
thể thao hàng đầu được nhiều người chọn lựa. Bộ môn này giúp phát triển thể lực, 
kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. 

Độ tuổi Thời gian Phí Địa điểm
Khối Tiểu học Nhỏ 08:30 – 09:30 2,500,000 VND Nhà thi đấu thể thao

Khối Tiểu học Lớn 09:45 – 11:15 3,000,000 VND Sân cỏ
Trung học 11:30 – 13:00 3,000,000 VND Sân cỏ

BÓNG ĐÁ

Thông tin khác:
Các câu lạc bộ thể thao Thứ Bảy BVIS sẽ được bắt đầu từ Thứ Bảy 19 tháng 9 đến
Thứ Bảy 5 tháng 12. 
Lưu ý: Thứ Bảy 17 tháng 10 sẽ là ngày nghỉ giữa học kỳ, vì vậy câu lạc bộ sẽ không 
hoạt động trong ngày này. 
Tất cả câu lạc bộ sẽ do các huấn luyện viên chuyên môn phụ trách, có kỹ năng
sơ cứu, lý lịch rõ ràng, và đã tham gia huấn luyện bảo vệ an toàn tại BVIS để đáp ứng 
tiêu chuẩn của trường. Để đăng ký tham gia, Quý vị vui lòng nhấn vào đường dẫn 
CHQ bên dưới và thanh toán phí bằng cách chuyển khoản (thông tin bên phải).
Hoặc Quý vị có thể thanh toán trực tiếp tại quầy thu ngân ở Văn phòng Tiểu học.

Thông tin chuyển khoản:
Ngân hàng: HSBC Việt Nam
Mã Swift: HSBCVNVX
Địa chỉ: The Petropolitan 235 Đồng Khởi,
Quận 1, TPHCM.
Số tài khoản: 001-095652-002
Người thụ hưởng: Công ty CP Giáo dục Thiên Hương
Nếu Quý vị chuyển khoản qua ngân hàng, vui lòng ghi 
chú rõ trong phần nội dung:
Tên học sinh - lớp - CLB cuối tuần - Tên CLB
Ví dụ: Nguyen Van A - 5B - CLB cuoi tuan - Bong da

Bóng rổ là môn thể thao tốc độ nhanh, năng động và thú vị được hàng triệu người 
chơi trên thế giới. Bóng rổ giúp phát triển tốc độ, sự cân bằng và thể lực. Thầy Nhân 
– Trợ giảng Thể dục BVIS sẽ phụ trách câu lạc bộ bóng rổ; thầy từng là thành viên 
chuyên nghiệp trong đội Saigon Heat tại Việt Nam và TPHCM.

Độ tuổi Thời gian Phí Địa điểm
Khối Tiểu học Lớn 08:00 – 09:30 3,000,000 VND Nhà thi đấu thể thao

Khối Tiểu học Nhỏ 09:45 – 10:45 2,500,000 VND Nhà thi đấu thể thao
Trung học 11:00 – 12:30 3,000,000 VND Nhà thi đấu thể thao

BÓNG RỔ

CLB Thể Thao
THỨ BẢY BVIS



BVIS SATURDAY
Sports Clubs

SWIMMING

INDOOR TENNIS

Our new tennis club is the fun way for student to learn how to play tennis at school.  
With Smaller indoor courts, nets, racquets and low-compression balls makes 
learning easy and gives younger players the chance to serve, rally and score right 
from the first time they play.

Age Time Price Venue

Primary 13:30 – 15:00 4,750,000 VND Sports Hall

Swimming is a low impact whole body workout that improves coordination and, 
builds strength. Swimming is not only fun and enjoyable, but it develops water 
safety and survival skills.

Basketball is a fast, exciting dynamic sport played by millions of people around the 
world. Basketball helps develops speed, balance, and fitness. The sessions will be 
run by Mr Nhan BVIS PE TA who played professionally for Saigon Heat, Vietnam and 
HCMC.

Football is an easy game for young people to understand and play along with its 
many to professional role models and idols making football still the number 1 
chosen sport for many young people. Football helps develop all round fitness, 
teamwork and problem solving.

Level Time Price Venue
Basic 08:00 – 09:00 3,000,000 VND Swimming pool

Basic 09:00 – 10:00 3,000,000 VND Swimming pool

Advanced 10:00 – 11:00 3,000,000 VND Swimming pool
Advanced 11:00 – 12:00 3,000,000 VND Swimming pool

Age Time Price Venue
Lower Primary 08:30 – 09:30 2,500,000 VND Sports Hall

Upper Primary 09:45 – 11:15 3,000,000 VND Field
Secondary 11:30 – 13:00 3,000,000 VND Field

Age Time Price Venue
Upper Primary 08:00 – 09:30 3,000,000 VND Sports Hall

Lower Primary 09:45 – 10:45 2,500,000 VND Sports Hall
Secondary 11:00 – 12:30 3,000,000 VND Sports Hall

BASKETBALL

FOOTBALL

Additional Information:
BVIS Saturday sports clubs will be starting from Saturday 19th September to 
Saturday 5th December.
Please note: Saturday 17th October there will be no session due to school holidays
All clubs are delivered by highly qualified coaches, that are first aid trained, have 
valid police checks, and have conducted safeguarding training at BVIS ensuring all 
coaches meet our school’s standards. 
To sign up for one of these sports clubs please register via CHQ using the link below 
and pay the full amount via bank transfer (see details to the right).  Or alternatively 
you can pay in person via the school cashier located in the primary reception.

Bank Details:
Name: HSBC Bank (Vietnam) Ltd
Swift Code: HSBCVNVX
Address: The Petropolitan 235 Dong Khoi Street,
District 1, HCMC.
Account No: 001-095652-002
Beneficiary Name: Thien Huong Joint Stock Company
Please ensure if you pay by bank transfer, you should 
note all information in the description:
Name of student - class -  weekend clubs - name of club
Example: Nguyen Van A - 5B – Weekend clubs – Football


