Curling
Corporate Cup
Turneu de curling pentru colegii și partenerii dumneavoastră

teamevents.ro

Ce este
CCC?
Curling Corporate Cup este un
concept teambuilding dezvoltat
de TeamEvents.ro (divizia de
teambuilding a Smart Tours)
și Federația Română de Curling.
Bineînțeles, accentul se pune
pe jocul de Curling.
Provoacă-ți colegii și partenerii,
testați-vă îndemânarea și spiritul
de echipă, în încercarea de a
obține cel mai râvnit trofeu:
Mătura de Aur!
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Ce este
CCC?

CCC oferă șansa unei activități noi, distractive și antrenante, pe parcursul căreia veți descoperi
frumusețea și valorile acestui sport Olimpic, beneficiind de îndrumare și de supervizare din partea
„vedetelor” curlingului românesc – membrii echipelor naționale!
Vă propunem curlingul pentru următoarele motive:
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FIECARE LANSARE implică în mod activ toți cei 4 membri ai unei echipe, atât la nivel fizic, cât și

decizional.

CURLINGUL ESTE SPORTUL TUTUROR, poate fi practicat de la 7 la peste 90 de ani, inclusiv

de către persoane cu dizabilități și nu necesită aptitudini fizice speciale.

PARTEA DE STRATEGIE și de luare a deciziilor este un proces complex, care a dus la
categorisirea curlingului drept „șah pe gheață”.

DECIZIILE sunt luate contra-timp, aspect care testează în mod elocvent relațiile și echilibrul din

cadrul echipei.

PREZENȚA „EȘECULUI” și raportarea la el, atât individual, cât și în cadrul echipei, este frecventă
(fiecare jucător, la nivel de începător, va rata câteva lansări) iar analiza acestuia este prolifică în a
evidenția comportamente.

SIMULAREA UNUI MEDIU COMPETITIV, într-un domeniu cu totul nou pentru toți
participanții, va pune la încercare calități umane și de echipă, ce merită observate, precum –
fair-play, teamwork, comunicare, negociere, decision making etc.
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Detalii
CCC
Formatul CCC se adresează unui număr
de maxim 60 de participanți (15 echipe),
pe o durata de 3 ore. La cerere, acest
format poate fi extins sau adaptat conform
cerințelor și specificului companiei
dumneavoastră.
PROGRAMUL TURNEULUI INCLUDE:
Meet & greet (10 min);
Prezentarea jocului de curling, formarea
echipelor, tragerea la sorți (20 min);
Faza grupelor (3 x 20 min);
Draw Shot Challenge (30 min);
Faza finalelor (3x20 min).

La finalul acestei competiții veți avea un
clasament de la locul 1 până la locul 15,
toți participanții jucând un număr egal de
meciuri. Câștigătorul va fi premiat cu trofeul
„Mătura de Aur”, pentru cea mai harnică
si mai performantă echipă. Vor exista
bineînțeles și premii surpriză.
Evenimentele se pot desfășura în sezonul
rece pe orice patinoar din România. Cu
precădere însă acestea se organizează pe
patinoarele din:
București - Brașov - Poiana Brașov - Sfântu
Gheorghe.

Pentru a programa evenimentul echipei
tale nu ezita să ne contactezi.

Hai să vorbim. Now let’s talk.
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