
Inscrições abertas no site da AV até 12 de abril

www.associacaoviking.com.br
 

R$ 19,90, para retirada na AV 
R$ 29,90, para entrega em domicílio (*).

R$ 119,90, para retirada na AV 
R$ 129,90, para entrega em domicílio (*). 

Opção 1 – KIT PARTICIPAÇÃO (INSCRIÇÃO NO DESAFIO + MEDALHA
de participação) 

 
Opção 2 – KIT GOLD (INSCRIÇÃO NO DESAFIO + CAMISETA ESPECIAL
DA PROVA + MEDALHA de participação)

 
(*) Entregas feitas em Curitiba e Região Metropolitana.

São cinco distâncias para você escolher e percorrer no seu ritmo, no seu tempo e no seu
percurso favorito. Dessa vez, são 34 dias para vencer o seu desafio! Moleza? Bora
pedalar, então! Cada km vai somando na sua meta e ao final do desafio é certo que
você terá superado seus limites.

Ah... é só lembrando: não é necessário nenhuma bike especial para fazer o percurso,
apenas disposição! 

IMPORTANTE: pedale sempre de forma segura, com equipamentos apropriados, roupas
coloridas e, preferencialmente, por ciclovias que oferecem melhor infraestrutura para a
sua prática esportiva. 

Quem pode participar: todos os associados (funcionários,
dependentes e sócio ouro) maiores de 18 anos, conforme consta
no formulário de inscrição. Nesta edição será permitida também a
inscrição de 2 convidados(as) por Funcionário(a). 

Desafios: Individual de 200 | 400 | 600 | 800 ou 1.000 kms ou
em Duplas com percursos de 500 ou 1.000 kms, por dupla. 

Período do Desafio: 18 de abril a 29 de maio
 
Como vai funcionar: Os participantes deverão fazer um cadastro
gratuito no aplicativo ‘Strava’ e a cada trecho percorrido, seus
kms ficam registrados. Assim a somatória vai ajudar a concluir a
meta proposta. O aplicativo faz a medição por GPS, uma maneira
bem legal de seguir suas pedaladas. Cada participante receberá
acesso a ‘um clube’ dentro do aplicativo, para acompanhar o seu
desempenho, conforme o percurso escolhido.

Valor de inscrições e Kit do Participante: 
Como forma de motivação, o KIT DO PARTICIPANTE será
conquistado no final do desafio. Ou seja, queremos ver você
pedalando até lá, pra depois exibir confiante o resultado de sua
conquista!

Desafio Viking de Bike 2022Desafio Viking de Bike 2022Desafio Viking de Bike 2022

Tem nova edição do Desafio Viking de Bike!
As duas primeiras provas foram um sucesso, que esperamos repetir na nova edição,
agora com você!

Participe do novoParticipe do novoParticipe do novo
Desafio Viking de BikeDesafio Viking de BikeDesafio Viking de Bike   

Desafios: Individual de 200 | 400 | 600 | 800 ou 1.000 kms ou em
Duplas com percursos de 500 ou 1.000 kms, por dupla. 

18 de abril a 29 de maio 

ATENÇÃO: Atividade exclusiva para associados da AV, seus
dependentes, Sócios Ouro e dois convidados, por funcionário.

Faça sua inscrição no site da AV até 12 de abril.
 www.associacaoviking.com.br

Layout da camiseta


