
Nesta fase perfeitamente atípica, houve a necessidade de ajustar rotinas.

As típicas cenas do quotidiano sofreram alterações!

O seu Clube vem lançar-lhe um desafio:

Desenhar o seu quotidiano. Aquilo que é o seu dia-a-dia, o que vê à sua volta. Mas não se trata de

um desenho qualquer, deverá ser a carvão ou grafite, em papel formato A3.

Dê asas à sua criatividade e talvez até descobrir um dom, até agora, desconhecido!

PASSATEMPO Desenho do quotidiano
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O seu Clube irá premiar o desenho mais original e criativo.

Há prémios para oferecer: 1º classificado – 1 Voucher no valor de 50€; 2º classificado -

1 Voucher no valor de 20€; 3º classificado - 1 Voucher no valor de 20€.

Como participar:

• O desenho que deverá representar uma ou mais figuras, inseridas numa atividade, deve ser

enviado para as instalações do Clube Millennium bcp do Porto: Rua Sá da Bandeira, n.º 135,

4000-433 Porto. No assunto indicar “Novo Quotidiano”;

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

• Data limite: até 30 de junho;

• 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 3.ª folha.
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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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#Fiquealerta #Estamosjuntos

REGULAMENTO

Júri: O Júri é constituído por uma Professora da atividade de Desenho para além de 1 elemento da Direção do

Clube e por uma Seccionista, respetivamente: Eduarda Claro, Albertina Leite e Dora Folque;

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

ponderando a classificação obtida, entre todos os participantes;

Participantes: A partir dos 15 anos;

Nº mínimo de participantes: 10 (dez);

Prémios: 1.º classificado – 1 Voucher no valor de 50€; 2.º classificado - 1 Voucher no valor de 20€; 3.º classificado

- 1 Voucher no valor de 20€.

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 30 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;

Data limite da participação: Até às 24h00 do dia 30 de junho de 2020;

Divulgação do Vencedor: No site do Clube Millennium bcp a 10 de julho de 2020;

Esclarecimentos: Enviar email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt
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