Podemos ser mais próximos!
E esta é uma oportunidade que não vai querer perder.
Somos uma Comunidade que pode crescer, criando mais sinergias, mais parcerias inovadoras, mais oportunidades de negócio, gerando valor numa partilha solidária.
Mais do que um convite, este é um desafio para todos NÓS que fazemos o Taguspark.
O Taguspark Connect Challenge foi desenhado para ser um evento dinâmico, intenso,
criativo, interactivo, solidário e inesquecível.

Este evento é solidário. Porquê?

Neste evento apoiaremos a área de Saúde Mental através da Plataforma Oeiras Solidária.
O nosso apoio dirige-se a famílias identificadas com necessidades essenciais e reais.
Neste âmbito, foi criada uma lista de bens que pretendemos recolher no dia do Taguspark
Connect Challenge. Ao se inscrever irá escolher o “bem” a doar.

Quem pode participar?

Todos os colaboradores de entidades instaladas no Taguspark – Parque de Ciência e
Tecnologia.

Onde e quando nos vamos encontrar?

O evento irá iniciar-se no Átrio do Núcleo Central, às 17.00, do dia 24 de Novembro de
2017.

Como vai ser o “Taguspark Connect Challenge”?

No dia do evento à chegada ao Átrio do Núcleo Central dirija-se a um dos monitores que
o/a encaminhará para uma das equipas.
Cada equipa terá a sua própria identidade e espaço de trabalho. Será neste local que irá
colocar o “bem” a doar.
Durante as dinâmicas, cada equipa terá acesso a todos os materiais necessários às
actividades, uns serão distribuídos logo no início, outros têm de ser conquistados ao
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longo do percurso Taguspark Connect Challenge.
O nosso desafio para as equipas é composto por 3 etapas, encadeadas e sequenciais.
A sua experiência e conhecimento será fundamental para que a sua equipa tenha sucesso.
Desistir a meio e falar ao telemóvel durante a actividade será considerado “batota”.
Contamos com a sua boa disposição, vontade de conhecer outros profissionais, pessoas
com diferentes experiências e novos parceiros de negócio.
Neste âmbito, tendo em conta que as actividades têm o tempo estimado de 3 horas,
recomendamos que traga roupa e calçado confortável, sem esquecer os cartões de
visita, de forma a não perder uma grande oportunidade...

O resto é surpresa… mas venha preparado para festejarmos no
FINAL.
Como se juntar a nós?

A sua inscrição deverá ser efectuada (exclusivamente) online até ao dia 1 de Novembro
de 2017 e tem o valor de 10€ por pessoa. O pagamento do valor da inscrição deverá ser
efectuado por transferência bancária para o IBAN: PT50 0033 0000 00094384784 05.
A sua inscrição será confirmada após o envio do respectivo comprovativo de pagamento
para o e-mail: connect.challenge@taguspark.pt.
Ao efectuar a sua inscrição deverá seleccionar o “bem” que pretende doar.
Em caso de cancelamento da sua participação, não haverá lugar a qualquer reembolso.

Observações

A veracidade dos dados fornecidos no acto da inscrição é da responsabilidade do participante, inclusive para efeitos de seguro.
Ao inscrever-se consideramos que compreendeu e aceitou as regras aqui estabelecidas,
assim como aceitou ser fotografado/a e filmado, sem qualquer reserva, para posterior
divulgação do evento.
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