
Mais informações
No 3317-8990, após às 14h30
Visite a nossa webpage www.associacaoviking.com.br

O seu Clube para 
praticar Esportes

Agenda
Confira a programação. Programe-se!
21 e 22 de março – Festival 40 anos – Vôlei Feminino

21 e 22 de março – Festival 40 anos – Beach Tennis Masculino

22 de março – Corrida da Copel, 7h00, apoio Viking Runners

30 de abril à 03 de maio – Excursão para Pesca do Tucunaré

40 anos da AV com 
muito esporte!
Em outubro a Associação Viking comemora os 
40 anos de sua fundação! A excelente notícia 
é que vamos ter o ano inteiro para celebrar a 
data. Vários festivais esportivos serão realizados, 
para envolver associados e seus familiares. 
A cada mês uma ou duas modalidades em 
disputa. Os jogos acontecerão sempre nos 
finais de semana! Vai ter  basquete, atletismo, 
natação, games, Master Chef e muito mais. 
Para começar, nos dias 21 e 22 de março, 
teremos as disputas de Vôlei feminino e Beach 
Tennis masculino. Confira no site e participe!

Escolinha de Futsal 
da AV
Ainda restam algumas vagas para 
inscrever seu filho na Escolinha 
de Futsal da AV. Os treinos 
acontecem sempre aos sábados 
pela manhã em três turmas: Sub 
13; Sub 09 e Sub 7. Confira no 
site da AV como fazer a inscrição 
do seu filho. A participação é 
grátis.

Vamos fotografar?
Para comemorar os 40 anos da AV, a 
Associação vai realizar um concurso de 
fotos, com prêmios. O tema é “Diversão 
e qualidade de vida: 40 anos da AV”. 
Pode ser desde uma selfie, passando por 
eventos em família ou entre amigos, até 
paisagens; desde que sejam fotos tiradas 
na Associação. O concurso terá cinco 
etapas classificatórias e uma final. Confira o 
regulamento no site da AV e participe!

Corrida Copel
O Calendário de Corridas 
da AV 2020 já começou. 
Dia 22/03 tem Circuito 
de Corridas Rústicas das 
Indústrias - Etapa COPEL. 
Corra para o site da AV e faça 
sua inscrição, até dia 11/03. 
Percursos de 5 km -9,9 km e 
20 Km (Cross Country).
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