JÄSENTIEDOTE MARRASKUU 2018
Tässä tiedotteessa ajankohtaisia asioita Naantalin Voimistelijoiden jäsenille.
Naantalin Voimistelijoiden syyskokous järjestetään keskiviikkona 28.11.2018 klo.18 Cafe Akselissa. Kaikki
seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen päättämään yhteisistä asioista!
Tervetuloa katsomaan Naantalin Voimistelijoiden joulunäytöstä ”Tule joulu kultainen” sunnuntaina
9.12.2018 klo 15 Maijamäen liikuntahallille. Ovet aukeavat klo 14.15. Liput ovat aikuisille 8 € ja lapsille 4 € (516v.).
Näytöksessä on seuratuotteiden myyntipiste, buffet ja arpajaiset. Arpajaisten päävoittona on kasvihuone!
Ostamalla arpoja tuet Eleana-joukkueen varainhankintaa. Arpojen hinta on 4€/kpl tai 10€/ 3kpl. Arpoja voi
ostaa myös ennakkoon, mikäli et pääse paikalle näytökseen. Ennakko-ostoista voi olla yhteydessä Eleana
joukkueen joukkueenjohtajaan Terhi Heiskaseen, terhi.heiskanen@gmail.com, 040-5507447. Myös Eleana
joukkueen tytöiltä voi ostaa arpalipun ennakkoon. Kuva ja kasvihuoneentiedot löytyvät nettisivuiltamme,
https://www.nvo.fi/?x118281=382894

Joulunäytös kuvataan ja tallennetta voi tilata linkistä https://goo.gl/forms/Sze3UoZ9naWcCbIW2 tai Spostitse tulijalka@gmail.com. Hinta on 25€+3€ postituskulut.
Seuratuotteita voi ostaa myös seuran toimistolta. Loppuvuoden ajan seuran logolla varustettu putkihuivi
maksaa 2€, ja lahja sopii vaikka pukinkonttiin. Tilaus uudesta seuratakista lähtee maanantaina 10.12.2018.
Takkia voi käydä sovittamassa Forsportissa, ja tilaus tehdään siellä. Takki tilaus tulee tehdä viimeistään 8.12.
Forsportissa tai 9.12. näytöksessä. Tilattavissa on myös uusi tilava treenikassi seuran logolla.
Syyskausi päättyy 9.12.2018 ja kevätkausi starttaa 7.1.2019. Ilmoittautuminen kevätkaudelle aukeaa
maanantaina 10.12. klo 10.00. Mikäli olet ilmoittautunut ja maksanut syyskaudella koko vuoden jumpat,
uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä. Mikäli haluat lapsesi jatkavan samassa ryhmässä kuin syyskaudella,
ilmoita siitä sähköpostilla 1.12.-5.12. toimisto@nvo.fi . Tämän jälkeen kaikki vapaat paikat tulevat avoimiksi.
Kevätkausi jatkuu lähes samalla tuntitarjonnalla. Tässä pienet muutokset:
- Zumba perjantai-illasta loppuu vähäisen kävijämäärän vuoksi
- UUTUUS! Pilates torstaiaamuisin klo 10-10.50 Kesti-Maariassa
- Vauvajumppa siirtyy maanantaiaamuun kurssimuotoisena klo 10-10.45. Aloitusajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
- Kehonhuoltojumpan maanantaiaamun aika urheilutalolla muuttuu. Uusi aika klo 10.45-11.45
NVO liikuttaa myös joululomalla!
Joulunajanjumpat järjestetään 10.12.2018 - 6.1.2019. Tuntitarjonta julkaistaan
myöhemmin nettisivuillamme. Joulunajan jumpissa on vapaaehtoinen 1€ maksu, pyydä ystäväsikin mukaan
tutustumaan seuran jumppiin!
Toimistolla ei ole päivystystä 18.12.2018-6.1.2019 välisenä aikana. Muistathan hyödyntää vuodenvaihteessa
vanhenevat liikuntasetelit ajoissa kevätkauden maksuihin!
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