Descritivo
A “ANL Corporate Regatta” é um evento ao serviço das empresas/instituições que pretende
oferecer um dia repleto de atividades que fomentam um espírito de competitividade e trabalho
em equipa. Ao mesmo tempo é feita a divulgação do Remo e da ANL junto de uma faixa etária
sénior (+25anos), e é incentivada a prática desportiva junto deste público alvo.
Este evento pretende juntar diversas empresas, e está planeado realizar-se no dia 28 de Outubro
se as condições climatéricas assim o permitirem. Em alternativa irá realizar-se dia 11 de
Novembro. A atividade está programada começar às 09h30 e terminar pelas 15h00.
Este evento será constituído por uma fase inicial de aprendizagem da técnica da remada,
passando depois por uma fase de desafios tanto em terra como na água. Os desafios incluem
uma regata entre equipas. Todos estes desafios atribuem pontos que entram para uma
classificação final.
Este evento inclui um coffee break a meio da manhã, um almoço, e uma entrega de prémios às
equipas com o melhor desempenho. Está ainda considerado um seguro desportivo para os
participantes.
As equipas são constituídas por 4 elementos, sendo que cada empresa pode inscrever no
máximo 2 equipas (8 participantes). O número máximo de inscrições para este evento é de 24
equipas e o mínimo é de 8. Os únicos requisitos para os participantes é que sejam colaboradores
da empresa, e que saibam nadar.
Este evento tem a particularidade de englobar a 1º Regata de Remo Corporativa em Portugal,
(inter-empresas). A ANL tem experiencia em organizar eventos teambuilding, mas este será o 1º
evento que junta várias empresas e as envolve num ambiente de competitividade ligada ao
remo.
Este evento apresenta um custo por equipa de 300€ a serem pagos no ato da inscrição, que
deverá ser feita até dia 18 de Outubro. Caso haja alguém interessado em assistir ao evento
poderá pagar os 25€ para desfrutar do coffee break e almoço.
Para qualquer dúvida ou esclarecimento podem contactar por e-mail (contacto preferencial)
anlcorporateregatta@gmail.com, ou para o número de telefone da Secretaria da ANL
213 960 488 (dias de semana das 15h às 20h).

