
 روایت گردهمایی 

 خانواده گلوبال پترو تک 

 دهکده ورزشی کرداندر 

 

 

 

 

 31-60-31پنجشنبه 

 کردان ورزشیدهکده 

  



 به نام خدا

های متنوع ورزشی و فرهنگی در کنار خانواده بزرگ گلوبال به قصد همدلی، همراه هم شدیم و یک روز متمایز را با برنامه

 ی شد. نیادنرفتپتروتک به عصر رساندیم. روزی که لحظه لحظه های آن تکرار نشدنی و خاطره ای از 

ها ادهبه گفته برخی از خانو گیری از خود نشان می دادند.ثبتی نسبت به نوآفرینی و نیز یادنگرش مشرکت کنندگان 

  "های موجود استفاده کنندتوانستند از کلیه برنامهمی کاش فرصت بیشتری می بود تا"

مختلف در های متنوع و با هدف پوشش سالیق جاذبهاین برنامه با رویکرد ایجاد  های ورزشی/تفریحی:گستره جاذبه

حی گردیده بود تا ضمن ایجاد خاطره ای خوش، سالمت همکاران را ش و فرهنگ طراگوناگون و با تم ورزهای سنی رده

 پترو تک افزایش دهد.بین ایشان را بهبود داده و تعلق خاطر آنها را به سازمان گلوبال  ارتقا و روابط

 

نفره  7تیم  22همه با هم متحد شدند و بادکنکها رو باد کردند حدود اعضای گروه ها، . بازی بادکنک در آغاز راه:

بازتاب این مسابقه بطوری که معلوم بود خوشایند و اثر بخش بود اعضای شرکت کننده چندین دفعه تشکیل شد، 

درخواست برگزاری مجدد کردند،اعضا حاضر در زمین به طور کلی خوب همدیگر را پیدا کرده بودند و مسابقه بادکنک 

 ای جمع شدن خانواده ها اعالم کرد.را میتوان یه عنوان استارت اولیه بر



 

با جذابیت خاص خود به نوعی برای افرادی که در این ایستگاه حضور داشتند بسیار دلچسب به نظر  :مسابقه تست تی

 .رقرار شدب خوبی با این بازی ارتباطای نداشتند ولی به طور کلی رسید و با اینکه اعضا تا بحال از این مسابقه تجربه می

 

  



ناب زخیم مسابقه ط منجر به پاره شدن که های مختلفگروهسنگین بین و رقابت  زورآزمایی  با وجود مسابقه طناب کشی

 داشتند.آنرا اد کثیری درخواست تکرار بود و تعدبسیار جذاب  این مسابقه ،شد

 

 ه و بازیکنانشد نشاطو  یدر ایستگاه داژبال )وسطی( حضور زوجین آقا و خانم باعث ایجاد حس شاد :مسابقه داژبال

ین مسابقه استفاده کردند به طوری که کودکان درخواست و خانواده ها با استقبال خوبی از ا ندبسیار هیجانی ظاهر شد

 داشتند تا با بزرگترها در این بازی شرکت کنند.

نشان همراه کودکا ها و مادرها از این ایستگاه بهر بود و حتی طوری شده بود که پدرنظینیز بی ایستگاه باد بادك سازی

 ها در این ایستگاه مشغولهمراه فرزندانشان انجام شد و ساعتها به مشارکت مناسبی بین پدرها و مادر .استقبال کردند

 . خت بادبادک و طراحی روی آن بودندسا

 



 

 خواندند.می مانند سيزده بدربعضی ها آن روز را که دیده میشد  وداشتند از بازیها رضایت  همکارانبه طور کل 

 

های ورزشی وتفریحی ها در ایستگاههتوان به حضور و رضایتمندی خانوادنکات بارز و شاخص  می طی این گردهمایی از

 داشتند  البته  الزامابراز خرسندی از روش برگزاری  و امکان  اجرای خانوادگی ها نام برد به نحوی که  بسیاری از خانواده

عوامل انگیزشی در  این امر  ال می توانست یکی ازدر مسابقه داژب "در گروه بندی مسابقات به صورت زوج خصوصا

 . باشد

های گردهمایی بود به نحوی که حضور همزمان همه افراد و امکان تشویق، ترین بخشمفرح های ورزشی ازایستگاه

شدن طناب در مسابقه تخلیه انرژی، حس رقابت وکار تیمی در این بخش به خوبی مشاهده می شد. به طور مثال پاره

به طوری که این خاطره را در ذهنشان ثبت  تلقی گردید،ولی برای همه مفرح و شاد  کشی اگرچه یک اشکال بودطناب

 ای برای تعریف دارند. نمود و حال با دیدن هر مسابقه طناب کشی یاد این گرد همایی افتاده و خاطره

های بخش جه بیشتری درگردد تود که پیشنهاد مینیز استقبال از بخش آقایان بیشتر بو بانوان ایستگاه دوميدانیدر 

 . بانوان انجام گرددورزشی 



 های پیچافرادی که تمایل به گشودن گرهبازیهای فکری را به سمت خود کشاند،  خیلی از عالقه مندان ایستگاه خالقيت

 . آزمودندمیپیچ بودند، کسانی که اعصاب خود را با تمرکز بر روی دستگاه اعصاب سنج به  در

ببرند  و با خودئی را همان جا درست کنند نیز اینطور به نظر می رسید که از اینکه می توانند وسیله بازیافتدر قسمت 

و فال  چهره شناسیایستگاه  های پرطرفدار برنامه بود.جایگاههم یکی از  طراحی رو شيشهایستگاه  .بسیار راضی بودند

 .کردای از مجموعه دعوت میبه گوشهمشتریان خاص خود را  نیز تالوت

 

  



مسابقات تنيس روی مندان به راه انداخته بود، برخی از همکاران برای جدی را در بین عالقه رقابت تخته نردمسابقات 

 اليبالو ،تنيس، استخردیگر همکاران و خانواده هایشان از امکانات  جمعیت را به سمت سالن مسابقات ترک کردند. ميز

 و ... استفاده می کردند. 

 

 

  



الری همه خاص و تاثیرگذار آقای امین بداهه سراییجوان مجموعه و بعد از آن  یکی از همکاران یهنرنمایبعداز ظهر، 

  را غافلگیر کرد.

 

 

 

 

 

  



 حسن ختام این روز بودند. اهدای جوایزمجموعه و  سخنرانی مدیرعامل محترمو در انتها 

 

 

 ...به امید دیداری تازه
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