
#Fiquealerta #Estamosjuntos

Provas Virtual Race
ainda a realizar

Distância Datas

CME 5K Virtual Race 5 km 26 a 28 de junho

Mimosa 10K Virtual Race 10 km 3 a 5 de julho

Também participou? 

Envie-nos a sua foto, o seu vídeo, 
o seu Certificado!

[veja condições para publicação ver pagina seguinte (*)]

DESPORTO Atletismo

“Corremos com a 
camisola do Clube 

para matar 
saudades 

😊”
(Carla Vieira de Brito)

A Sócia Carla Vieira de Brito e o 
filho Ricardo Sena participaram em 

duas provas e enviaram-nos uma 
foto autorizando que a 

partilhássemos 
com todos os Sócios.

Participe! Ainda vai a tempo!

Ainda não participou? 

Do que espera? Participe! 
Ainda vai a tempo! 

Veja na tabela em baixo as provas que se 
vão realizar, inscreva-se, é gratuito, e 

envie-nos depois a sua foto, o seu vídeo, o 
seu Certificado!

[veja condições para publicação na página seguinte (*)]



#Fiquealerta #Estamosjuntos

(*) Texto que deverá ser colocado no email, em conjunto com o envio das fotos/vídeos

DESPORTO Atletismo

“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 dados identificativos do/a(s) signatário/a(s) deste texto tais como, nome/idade,

textos/fotografias/vídeos, não havendo lugar a quaisquer contrapartidas exceto às que a elas tiver direito

se indicadas no documento de divulgação da atividade/passatempo.”

Nome(s) e nºs de sócio/a(s).

(A comunicação deverá ser efetuada pelo endereço de email profissional ou pelo endereço que estiver registado na base de dados 
de Sócios do Clube que nos foi facultado pelo/a(s) Sócio/a(s))

Autorização de Publicação

Envio e publicação 
de fotos/vídeos

Participe!
Inscreva-se!
É gratuito!

Consulte o regulamento para mais informações: 
https://files.cdsi.pt/maratona/Regulamento_Corridas_Virtuais_MCP2020_PT.pdf

Envie para o endereço de e-mail do Clube Millennium bcp
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt fotografias, vídeos e os resultados da sua 
participação para divulgação no site do Clube. 

(*) Não se esqueça de autorizar a publicação – Autorização de Publicação -

https://files.cdsi.pt/maratona/Regulamento_Corridas_Virtuais_MCP2020_PT.pdf

