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Dragon Boat în România



Dragon Boat

Dragon Boat este unul dintre cele 
mai vechi sporturi din lume.

Rădăcinile sale sunt în China, 
acum 2500 de ani, unde a devenit 
o sărbătoare naţională.

Este perfect pentru entuziaştii 
sporturilor de apă:

•Îmbunătățește musculatura 

superioară a corpului
•Îmbunătățește performanța 

echipei 
•Pune persoanele în diferite roluri, 
și apar noi lideri

Este cea mai buna exemplificare 
a muncii in echipa 
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Open to all for thebenefit of all !

Te aşteptam cu o echipă sau cât de 
multe doreşti !

Acest sport nu are nici o restricţie legat
de vârstă, gen, statut, abilitate, 

naţionalitate, religie sau ideologie.

Echipele pot include angajaţi, colegi, 
membrii consiliului director, clienţi, 
furnizori, management, familie şi

prieteni.

Dragon Boat este conceput pentru
sportivii de zi cu zi care îmbrăţişează
sănătatea, fitness-ul, sportul şi valorile

sale reale.

“Sport For Life”
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•Bărcile sunt construite din fibră de sticlă, cu 2 compartimente 

etanse pentru flotabilitate, iar carena este concavă in sectiune, 

asigurând o stabilitate deosebit de buna pe apă.

•Echipajul unei barci este compus din 10 vâslasi, un cârmaci si un 
toboșar

•Noi punem la dispozitie :
➢ Veste de salvare

➢ Vâsle

➢ Tobă

➢ Carmaci certificat 

Descriere
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Program sesiune teambuilding

Pregatire si certificare pt cursa
Încălzire şi îmbarcare 10 minute

Antrenament pe apă 35 minute

Debarcare şi feed-back 5 minute

Total 50 minute
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Competitie
Pregatire cursa 10 minute

Calificari 20 minute

Finale 20 minute

Total 50 minute



Optiuni

Sesiunile de team building se pot face si in alte locatii

care au luciu de apa de 

• 500m – 1000m lungime

• 20 - 60 m latime

• 2 – 4 m adancime

Alte locatii recomandate :

✓ Bucuresti - Lacul Snagov

✓ Mamaia - Lacul Siutghiol/Tabacariei

✓ Lacul Costinesti

✓ Timisoara – Canalul Bega

✓ Arad – Raul Mures



Rezumat

Investeşte în sănătatea ta şi în 
fitness, sunt banii companiei
cel mai bine cheltuiţi vreodată.

Fii marele nostru sponsor şi vei
deduce din impozitul pe profit 
costurile, iar noi te vom ajuta să
descoperi Dragon Boat.

Antrenează-te din greu pentru
competiţii şi fa din echipajul
tau un campion.
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31 mai-2 iunie. Lacul Techirghiol
Training si competitii sporturi pe plaja
Competitie demo ambarcatiuni

Bucuresti 14-16 iunie, Lacul Herastrau
200m, 400m, masculin, mixt
Echipaj de minim 8 + tobosar _ carmaci

28-30 iunie, Lacul Toolenburg, Hoofddorp
200m , 400m, masculin. mixt
Echipaj de minim 8 + tobosar _ carmaci

Sevilla 25-28 Iulie, circuit nautic Guadalquivir
6 culoare de 200m si 500m, 13,5m l atime si adancime 4m
Echipaje masculin, feminin si mixte

28-30 iunie, Lacul Toolenburg
200m , 400m, masculin. mixt
Echipaj de minim 8 + tobosar _ carmaci

Festival nautic

Bucuresti 14-16 iunie

Amsterdam 28-30 iunie
Olanda

Campionat european
Sevilla Spania

Constanta 6-8 Septembrie

2019

02

Presentation Title

Competitii Dragon Boat 2019 

Regatta Speranta

Cluj 4-6 octombrie

Bucuresti 12 mai , Lacul Herastrau
200m, 400m, echipaje mixte
Competitie caritabila

mai

mai

iunie

iunie

iulie

sept

oct

28-30 iunie, Lacul Iulius Mall
200m , 400m, masculin. mixt
Echipaj de minim 8 + tobosar _ carmaci

http://www.clubulnautic.ro/


Va asteptam !

Imagini de la competitiile de Dragon Boat

https://youtu.be/jEVJEicM8h0

https://youtu.be/GFxw6d8R-4U

https://youtu.be/iXVk71RtdFQ

https://youtu.be/CpS3RnxMo84

Contact 

Alina Ionescu

E: alina@corporate-games.ro

M: 0744567123

W: www.corporate-games.ro
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