
O Clube Millennium bcp apresenta-lhe um desafio divertido e para toda a família.

Que tal fotografar os melhores momentos dos nossos amigos patudos?

O cão, o gato, o pássaro, o hamster e até o dragão barbudo, todos os nossos amiguinhos que nos proporcionam

diariamente momentos hilariantes.

Categorias do Passatempo: Fotografia

Tema: Animais de Companhia

(os nossos cães, gatos, roedores, aves, répteis, outros).

Como participar:

• Enviar email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt;

• No ‘Assunto’ colocar ‘Animais de Estimação em Tempo de Pandemia’ (indicar categoria)

• Categorias: Cães, Gatos, Roedores, Aves, Répteis, outros;

• Indicar o nome e o nº do sócio ou nº de colaborador;

• Enviar um email por cada animal;

• Enviar duas fotos com o nome do animal;

• Escrever uma pequena história sobre o animal (máximo 1.000 caracteres);

• 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.

PASSATEMPO  
Fotografia de Animais de Estimação

em Tempo de Pandemia

Passatempo para toda a Família

O seu Clube tem para oferecer, ao melhor classificado, um 

Voucher no valor de 50€ (ver ‘Regulamento’), em produtos 

alimentares ou quaisquer outros relacionados com os respetivos 

animais de estimação, adquiridos junto de parceiros com os 

quais o Clube Millennium bcp tenha protocolo, para além da 

Impressão/Ampliação de 40x60cm da fotografia vencedora.

Participe até às 24h00 do dia 22 de julho!

Consulte aqui o Regulamento do Passatempo.

Esclarecimentos: Enviar email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000040298.pdf


PASSATEMPO

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.”

#Fiquealerta #Estamosjuntos

Fotografia de Animais de Estimação
em Tempo de Pandemia


