
Neste mês dedicado às Crianças, o seu Clube gostaria de lhes lançar um desafio. Trata-se de um 

Passatempo, em que todos os Sócios mais pequenos poderão participar.

É muito simples, basta enviar:

Uma Quadra

Um Desenho

ou os dois juntos

O seu Clube irá premiar as quadras e os desenhos mais criativos. Porque o importante aqui é

colocar os mais novos a imaginar!

Quem sabe se ainda vamos descobrir alguns ‘dons’ que andavam escondidos?

O seu Clube tem para oferecer, ao melhor classificado, uma lembrança, que variará de acordo

com a faixa etária do participante.

Como participar:

• Enviar email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt e no assunto indicar “Dia da Criança”;

• Identificar com nome e nº de sócio do Clube ou nº de colaborador;

• Anexar o que se solicita;

• Ler o parágrafo Cedência de Direitos (ver folha seguinte) e referir no texto do email que Li, o 

parágrafo Cedência de Direitos, compreendi e autorizo;

• Ler o Regulamento na 3ª folha.

PASSATEMPO Dia da Criança!
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Cedência de Direitos

“Dou autorização expressa de publicação no site do Clube Millennium bcp, que é público e

não é de acesso exclusivo dos seus Associados/Sócios e agregados familiares ou, em

qualquer outro meio que este utilize ou venha a utilizar, dos elementos necessários para a

participação no presente passatempo/desafio, tais como dados identificativos do(s)

participante(s), nome/idade, textos/fotografias/vídeos, não havendo lugar a qualquer

contrapartida, exceto o que for indicado como prémio e se a ele tiver direito.”
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PASSATEMPO Dia da Criança!

#Fiquealerta #Estamosjuntos

REGULAMENTO

Júri: o Júri é constituído por 1 elemento da Direção do Clube Millennium bcp, com voto de qualidade, para além de

3 responsáveis do Clube respetivamente: Isabel Raposo, Maria Antónia Andrada, Maria João Santos e Nuno Ferrão.

Critérios de avaliação: O Júri avaliará cada Desenho e Quadra, considerando a qualidade e originalidade dos

desenhos e dos textos, ponderando a classificação obtida, entre todos os participantes, de forma a obter valores

comparáveis.

Nº mínimo de participantes por escalão: 5 (cinco).

Prémios a atribuir de acordo com a idade do vencedor: até aos 7 anos – Estojo de lápis (24 lápis de cor,

Aguarela); dos 8 aos 11 anos – Voucher no valor de 20€ (vinte euros); dos 12 aos 15 anos – Voucher no valor

de 20€ (vinte euros).

Condições de utilização do prémio: no caso do Voucher, o mesmo será de utilização em qualquer atividade do

Clube, não podendo o seu valor, em parte ou na totalidade, ser reembolsado em dinheiro.

Validade do Voucher: o Voucher é válido até à data nele indicada, que no presente Passatempo é 31 de

dezembro de 2020.

Entrega do Prémio: a entrega do Voucher será articulada entre o Clube Millennium bcp com o envio de um email

do endereço clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt para o email que estiver registado na Base de Dados de Sócios

do Associado vencedor. O Estojo de lápis será enviado por correio interno, no caso de descendente de Sócio no

ativo ou para a morada constante da Base de Dados do Clube.

Data limite da participação: Até às 24h00 do dia 10 de junho de 2020.

Divulgação do Vencedor: No site do Clube Millennium bcp até ao final do mês de junho de 2020.

Esclarecimentos: Enviar email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

Estojo de 24 lápis de cor, Aguarela
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