AdrenalinÄƒ, peisaje superbe È™i distracÈ›ie la JCI Play 4
Explore Corbi
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Daca eÈ™ti în cÄƒutare de oportunitÄƒÈ›i inedite de networking, atunci trebuie sÄƒ participi la prima sesiune de business ne
off-road JCI Play 4×4 Explore Corbi, ediÈ›ia Bujori, care se va desfÄƒÈ™ura în perioada 14-16 iunie. În acest an JCI Bucure
preluat È™tafeta de la JCI ConstanÈ›a, care a organizat recent ediÈ›ia cu numÄƒrul 13 a evenimentului la care au participat p
30 de maÈ™ini de teren.

JCI Play 4×4 este un eveniment de networking între profesioniÈ™ti, oameni de afaceri È™i pasionaÈ›i de activitÄƒÅ£i în aer
un traseu off-road, de unde nu lipsesc provocÄƒrile inedite de teambuilding.
Scopul proiectului JCI Play 4×4 este dezvoltarea mediului de afaceri local prin facilitarea întâlnirilor de off-road business
networking, realizând combinaÈ›ia idealÄƒ între util È™i plÄƒcut, oferind ocazia participanÈ›ilor de a crea noi parteneriate.

Programul evenimentului!

Organizatorii au pregÄƒtit un eveniment interactiv cu surprize pentru toÈ›i participanÈ›ii, un traseu montan cu maÈ™ini 4x4
traseul Corbi - NucÈ™oara - CurmÄƒtura MaliÈ›a - Vârful GruiÈ™oru - CurmÄƒtura Furfuescu, iar la toate acestea se adaug
activitÄƒÈ›ile distractive È™i interacÈ›iunea cu oameni valoroÈ™i într-o experienÈ›Äƒ outdoor de neuitat.
În seara zilei de vineri, 14 Iunie, va avea loc recepÈ›ia de primire în cadrul cÄƒreia participanÈ›ii vor avea ocazia sÄƒ
interacÈ›ioneze È™i sÄƒ se cunoascÄƒ mai bine.

A doua zi, dupÄƒ micul-dejun, începând cu ora 10, participanÈ›ii vor forma echipe, se va preda kit-ul de participare È™i va a
loc instructajul, dupÄƒ care va începe urcarea pe munte în maÈ™inile de teren, iar pe parcursul drumului participanÈ›ii vor av
de îndeplinit diverse misiuni È™i vor avea ocazia sÄƒ se bucure de peisajele unice datoritÄƒ întinderilor de bujori de munte c
aceastÄƒ perioadÄƒ sunt în plin sezon de înflorire. OdatÄƒ ajunÈ™i în vârf de munte participanÈ›ii vor servi prânzul la o stân
ciobanii vor prepara o serie de bucate tradiÈ›ionale.

A treia zi programul include vizite la MÄƒnÄƒstirea Corbii din PiatrÄƒ unde se gÄƒseÈ™te cea mai veche picturÄƒ muralÄƒ
biserica de lemn precum È™i CÄƒsuÈ›a AlbastrÄƒ, iar la final va avea loc un picnic cu produse locale.

GrÄƒbeÈ™te-te sÄƒ mai prinzi ultimele locuri!

EdiÈ›ia de la Corbi are ca obiectiv promovarea atracÈ›iilor turistice mai puÈ›in cunoscute dar È™i a valorilor comunitÄƒÈ›ii
Înscrierile se realizeazÄƒ pe principiul primul venit, primul servit, iar locurile sunt limitate. GrÄƒbeÈ™te-te sÄƒ mai prinzi u
locuri completândformularul de aici.

Pentru mai multe detalii: Catalina Brinza, Project Manager, tel: 0723338206

Junior Chamber International (JCI) este una dintre cele mai importante organizaÅ£ii non-guvernamentale din lume, având
peste 115 organizaÅ£ii internaÅ£ionale afiliate, cu peste 200.000 membri, persoane între 18 ÅŸi 40 ani, cu filiale în peste 6.0
comunitÄƒÅ£i locale de pe tot globul. Fiecare membru JCI împÄƒrtÄƒÅŸeÅŸte convingerea potrivit cÄƒreia, pentru a aduc
schimbare pozitivÄƒ pe termen lung, trebuie sÄƒ devenim noi înÅŸine mai buni.

