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El Festival Dragon Boat Banyoles consisteix en una jornada lúdico-esportiva de Team Building
adreçat a empreses que permetrà cohesionar el grup a través de la pràctica de diferents activitats.

Dragon Boat - Modalitat del piragüisme que consisteix en una piragua caracteritzada amb el cap i la
cua d’un drac la qual 10 palistes remen simultàniament al ritme d’una persona que toca el tambor.
Team Building Challenge- Activitats amb la finalitat de potenciar l’esperit d’equip i la cooperació
entre els integrants d’un grup.

Empreses d’arreu del territori participant amb categoria “F” (Femení) o “M” (Masculí o Mixte).

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
A partir de les 10:00h

Cada equip tindrà un
horari amb el temps de
cada regata.

CLUB NATACIÓ BANYOLES
Pg. Antoni Gaudí, 3 · Banyoles

Cada equip realitzarà
un mínim de 3 regates
totals.

Quan un equip no realitzi
regata, podrà dirigir-se a
la zona d’activitats.

La zona de Team Building estarà formada per 4 activitats on els participants hauran
de treballar de manera conjunta per aconseguir els diferents objectius.
Al llarg de tot el matí, els equips podran passejar-se per la zona VIP on hi trobaran
diferents tipus d’avituallaments.
Finalitzada la jornada, els participants es dirigiran a la zona del podi per la cloenda
de la jornada i el corresponent lliurament de premis i trofeus.

EL PREU PER PARTICIPANT INCLOU:
REGATES DRAGON BOAT
TEAM BUILDING CHALLENGES
ACCÉS ZONA VIP (ESMORZAR I AVITUALLAMENT)
DETALL COMMEMORATIU
OPCIÓ A TROFEUS PER CATEGORIA
VISIBILITAT DE L’EMPRESA DURANT EL FESTIVAL
ACCÉS VESTIDORS

*Cada bot ha d’estar format per 11 participants.

CORREU ELECTRÒNIC:

info@dragonboatemotions.com

TELÈFON:

+34 972 58 06 39 (Spain)

ADREÇA:

Passeig de la Generalitat, 21
17820 · Banyoles (Girona)

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!
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