
OLHA COMO VOCÊ E SUA
FAMÍLIA PODEM PARTICIPAR!

Faça sua inscrição e garanta sua vaga. 

Inscrições abertas no site da AV até o dia 11 de julho

www.associacaoviking.com.br
 

Que tal participar da Corrida e Caminhada WELLBEING – Volvo 2021!
Será uma prova à distância, em que você escolhe o percurso e
completa a prova no seu ritmo. É você quem vai determinar o tamanho
do seu desafio!
Bora lá, fazer sua inscrição.

Corrida e Caminhada WELLBEING – Volvo 2021

Quem pode participar: Funcionários Volvo e seus dependentes 
Percursos e modalidades: 
               Desafio da caminhada: 3 ou 5 km (a partir dos 13 anos)
               Desafio da corrida: 5, 10 ou 21 Km (a partir dos 17 anos)

Dias do Desafio               

14 e 15 de agosto (sábado e domingo). 
Você escolhe qual o melhor período para realizar o seu desafio e
manda para a organização da corrida seu tempo, para que a gente
registre as participações. (Veja abaixo como funciona uma corrida
virtual)

Valor da inscrição e kit do participante: 

    R$ 69,90 (para entrega) e R$ 65,90 (para retirada)

O kit conterá camiseta de manga longa, numeral e medalha de participação.

Obs.: O valor poderá ser parcelado em até 3x

Queremos ver você e sua família praticando qualidade de vida!

O Desafio será nos dias 14 e 15 de agosto
Percursos: 5, 10 ou 21 km

 3 ou 5 km para a caminhada

Você já participou de uma corrida virtual? 
A modalidade foi encontrada pelos esportistas para continuar
realizando as provas de corrida, sem aglomeração. Você faz seu
percurso e registra seu desempenho (comprovados por print de
aplicativos de corrida e também pela foto dos relógios próprios para
atividade física) e envia os dados para organização da prova,
conforme endereço divulgado no momento da sua inscrição. Na Corrida
e Caminhada WELLBEING – Volvo 2021 você tem dois dias para vencer
seu desafio, na modalidade que escolheu.

EM AGOSTO A
GENTE VAI CORRER!
VAMOS JUNTOS?

Premiação: Todo mundo que registrar sua participação na corrida e/ou caminhada terá
direito a participar de um sorteio de vales-presentes e brindes, independente do tempo
e/ou classificação na prova. O sorteio acontecerá no dia 16/08, às 18h30, pelo
Instagram da AV. Um motivo a mais para você cumprir a prova!


