P
O QUE NECESSITA DE TRAZER
•

Roupa confortável ou desportiva;

•

Muda de roupa confortável que possa sujar. Evitar roupa
justa e de manga curta;

•

Par de meias grossas;

•

Luvas para protecção dos dedos (Opcional);

•

Boné para protecção do sol (Opcional);
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Observação: As instalações do Lagoinha Park possuem balneários que serão disponibilizados caso alguém pretenda tomar
banho.
L
39º43’22.62’’N
8º55’20.33’’W
Auto Estrada A8
Saída 24 (Marinha Grande - Zona Industrial)
Contacto SOS: 918740744
Valor por participante na actividade:
10€ (inclui almoço)
Crianças com idade inferior a 11 anos não deverão fazer paintball, no entanto, vão existir insufláveis e outras actividades,
com monitor, para estas crianças o valor da inscrição é de 5€
(inclui almoço).
I
www.canas.com.pt
Separador Actividades, Lazer
Data limite de inscrição: 17/11/2014 (inscrições limitadas)

Data: 00-00-0000

Hora: 00:00
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9h00 - Recepção dos participantes com menu energético
Factor3
(água e barra energética),
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(selecção das equipas e distribuição de t-shirt oferta do
evento);
9h30 - Inicio das actividades lúdicas
(caça ao tesouro/jogos de teambuilding)
(insuflável e animação infantil com monitor);
11h30 - Actividade de paintball recreativo com várias
missões de entretenimento;

O total envolvimento do colaborador com
os interesses da empresa é fundamental
para o crescimento de ambos, uma vez
que há uma relação de dependência entre
eles. É Neste sentido que a CANAS se propõe a desenvolver um projeto denominado
“ATITUDE CANAS PARA O FUTURO”, cujo
objetivo é Uniformizar, Consolidar e Valorizar a identidade CANAS.

13h30 - Encerramento do evento;
13h45 - Almoço.

O projecto assenta num conjunto de actividades funcionais que visam dar mais valor às pessoas. Com esta actividade, em
concreto, pretende-se estimular o espirito
de equipa, promovendo a solidariedade
entre colaboradores e parceiros de negócio, para que possam, da melhor forma,
enfrentar os desafios diários da sua activi-
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CANAS - Engenharia e Construção, S.A.

Projecto “ATITUDE CANAS PARA O FUTURO”
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