


Condições de Participação

• Quem pode participar: Todos os Sócios do Clube e elementos do agregado familiar inscritos. 

• O Postal deve conter:
• Uma imagem da sua terra, um local típico, um monumento, algo sobre os usos e as tradições, alguma festividade ou uma gastronomia típica da terra (estes são 

alguns exemplos);
• Escreva três razões pelas quais devemos visitar a sua terra;
• Indicar o nome e nº de Sócio (ou nº único de Colaborador). 

• Morada de envio: Desafio ‘A minha terra’ - Clube Millennium bcp – Calçada Palma de Baixo, nº 6-A, 1600-176 Lisboa.

• Prazo de envio: De 2 de agosto a 31 de agosto de 2021 (carimbo CTT). 

• Votações: Os postais ficam disponíveis para votação no site do Clube em local devidamente identificado, entre os dias 13 e 17 de setembro; a votação é 
efetuada bastando selecionar o postal da sua preferência e os postais vencedores serão os que obtiverem o 1º, 2º e 3º maior número de preferências.

• Divulgação do vencedor: Até à última semana de setembro será divulgado no site do Clube o nome dos(as) vencedores(as) do desafio. 

• Prémios: O(A)s Associados(as) participantes cujos postais obtiverem o 1º, 2º e 3º maior número de preferências serão premiados com um voucher Odisseias® à       
sua escolha no valor de, respetivamente, 50€, 35€ e 25€. O(A)s vencedores(as) serão contactados(as) por email ou telefone  (os constantes na Base  
de Dados de Sócios) para agilizar o envio dos prémios.  

• Publicação do álbum: Prevista para o início do mês de outubro de 2021.

Autorizações - Importante
• Todos os Associados e/ou responsáveis legais dos Associados menores, independentemente da sua condição contratual se enquadrável, ou da relação familiar,  

passam a ser ’Participantes’ do desafio a partir do momento em que é rececionado pelo Clube, nas condições acima referidas, o respetivo postal ou postais; 
• Como ‘Participantes’ no desafio os Associados e/ou representantes legais no caso de menores, aceitam e autorizam sem reservas, prescindindo de prévia 

comunicação, o seguinte: que o Clube Millennium bcp proceda à edição sempre que necessário dos postais, que desconsidere os que, para os devidos efeitos, não 
reúnam condições de participação e que publique sem reservas e sem lugar a contrapartidas (exceto o prémio se a ele houver lugar) todos os postais rececionados 
e aceites a concurso, no site do Clube que é de acesso público e/ou na intranet do Grupo Banco Comercial Português.

Está vedada a participação neste desafio aos Colaboradores e aos membros dos Órgãos Sociais do Clube Millennium bcp.

Contacto: clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt | Telefone: 211 131 020.
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