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Trẻ em (và phụ huynh) nếu ghi danh vào buổi 
hướng dẫn câu cá sẽ học được các cách cột, 
quẳng dây câu và cách an toàn với nước. Nhóm 
này sau đó sẽ được dẫn ra câu ở cầu tàu và có 
thể câu được cá.

• Trong ngày, sẽ có sẵn những cần câu, mồi và 
những thứ cần thiết khác để đi câu  nếu bạn ghi 
danh vào một trong những lớp hướng dẫn câu 
cá MIỄN PHÍ.

• LƯU Ý: Phụ huynh PHẢI hiện diện với con 
em của mình trong suốt buổi học câu cá. PHẢI 
mang giày đủ cứng (như giày thể thao hay bốt), 
phải mang áo quần thích hợp bao gồm mũ vành 
hay áo mưa và phải thoa kem chống nắng.

Hãy đến tham gia vào chương trình 
Free Vic Fish Kids (Câu cá miễn phí cho 
trẻ em Vic)  - Fishing for Culture day 
Sẽ có lâu đài nhào lộn, sơn mặt, phòng 
chụp hình và bạn có thể sẽ trúng một 
trong 200 cần câu nếu bạn may mắn  
trong cuộc xổ số. 
Điều tuyệt nhất là trong ngày này, trẻ  
em có thể học cách câu cá trong một  
môi trường an toàn và có sự hướng  
dẫn tận tình! 

Thời điểm: 
Chủ Nhật ngày 5 tháng Năm 2019 từ 10 giờ 
sáng đến 4 giờ chiều.

Địa điểm: 
Gem Pier, Syme Street, Williamstown

Trong ngày,SẼ CÓ 200cần và ổ câu  là giải thưởng xổ số miễn phí

Hãy đến để được gặp mặt Bachar Houli, 
người hùng footy này sẽ gây cảm hứng cho 
cả trẻ lẫn già với những mẹo câu cá và nhiều 
câu chuyện lý thú khác.

Hãy đến và chúc mừng sự đa dạng trong 
thú vui câu cá.


