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

O Clube para 
a sua Família

Agenda
Confira a programação. Programe-se!

11 de dezembro – Cozinha Fácil com sabor de Oriente, 18h, 
Salão de Festas

13 de dezembro – Sexta Especial, Banda Jeito a Mais, 22h, 
Centro de Eventos

Programação de final de ano 
na AV
Com as férias se aproximando, fique por 
dentro de como você vai poder curtir a 
Associação Viking nas próximas semanas. 
Algumas atividades como a musculação, 
ginástica e as escolinhas terão recesso. 
Mas o clube está cheio de atividades para 
você e sua família aproveitarem os dias 
de sol! Confira na tabela os horários de 
funcionamento e aproveite suas férias na AV!

Vai rolar a festa na próxima 
Sexta Especial
Sexta, 13/12, é dia de sorte na AV! Vai ter festa 
de excelente qualidade com a Banda Jeito a Mais 
tocando pagode, samba, sertanejo e micareta. E 
aproveita para curtir a festa, porque é a última Sexta 
Especial do ano, que marca o encerramento das 
atividades da AV em 2019. Depois dessa.... a gente 
se encontra em 2020. O agito começa às 22h e vai 
até às 4h da madrugada. Traga seus amigos, sua 
família e divirtam-se. O evento é gratuito. Inscreva 
seus convidados no site da AV!

Seja o primeiro a saber!
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na 
Associação Viking em primeira mão? Então faça 
parte do WhatsApp da AV.  Para participar, mande 
um ‘Oi ‘ para o número (41) 99209-5343. Você 
automaticamente será cadastrado. Mas atenção: 
não é um grupo, é um canal de informação exclusiva 
para os associados. Só circulam notícias da AV!
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Novos valores 
A partir do dia 1º de janeiro, a Associação Viking 
começará a praticar uma nova tabela de valores 
para as reservas de salões e quadras do clube. A 
novidade é que a reserva para o Centro de Eventos 
tem novas modalidades, como a reserva de meio 
salão, com capacidade de 150 pessoas, e valores 
menores que os praticados em 2019. Confira a 
nova tabela, que se manterá fixa até o final de 2020, 
no site da AV!

ATIVIDADE/LOCAL ENCERRAMENTO RETORNO
Soccer Bar 22/dez 14/jan

Academia - ginástica e musculação 18/dez 20/jan

Treinamento funcional 12/dez 04/dez

Viking Runners (treino de corrida) 19/dez 20/jan

Escolinha de Futsal 14/dez 01/fev

Atleta do Futuro 11/dez 09/mar

Capoeira 14/dez 16/jan

Rua do Lazer/Casa Cultural

Campo 15/dez 21/jan
Society
Ginásio
Sintético
Tênis

Empório do Churrasco

Almoxarifado Esportivo

atendimento aos sábado e domingos, 
das 13h às 17h

Aberto

Atendimento sempre que houver 
reserva

Atendimento sempre que houver 
reserva


