
FESTA DE NATAL 2014

Inscrições para as sessões de Circo e atribuição 
de prendas aos Associados mais jovens

Como é habitual, o Clube Millennium bcp proporciona a todos os seus associados uma ida
ao Circo e uma lembrança aos sócios com idade até aos 12 anos.

Para este efeito deverão inscrever-se entre os próximos dias 1 e 15 de outubro.

As sessões do Circo de Natal têm lugar:

• Lisboa – domingo, 14 de dezembro, às 09:15, 11:30 e às 14:00 horas.
• Porto – segunda-feira, feriado, 8 de dezembro, às 10:00 e às 14:30 horas.

Assim, a partir do próximo dia 1 de outubro, entre no site do Clube e efetue a sua
inscrição, solicitando os bilhetes de acordo com o seu agregado inscrito no Clube, os quais
terão o custo de 1 euro, por pessoa.

O valor total da receita assim obtida será entregue ao Refúgio Aboim Ascensão.

Lembramos que por razões de segurança, foi desencadeado um processo de substituição dos PIN’s
que permitem o acesso às áreas reservadas do Clube. Assim, pedimos-lhe que caso ainda não oq p , p q
tenha feito, vá ao site www.clubemillenniumbcp.pt efetuar a substituição do seu atual PIN.

As inscrições serão consideradas por ordem de chegada. A partir de 14 de novembro os
bilhetes e/ou as senhas para levantar os presentes serão enviadas para os locais de
trabalho (sócios no ativo) e para a residência (sócios reformados).

Em data a anunciar oportunamente os presentes das crianças não inscritas para o circo,Em data a anunciar oportunamente os presentes das crianças não inscritas para o circo,
serão enviadas para o local de trabalho (sócios no ativo) e para casa (sócios reformados),
com exceção dos residentes em Lisboa e Porto, que os deverão levantar nas instalações do
Clube.
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