
NATAL 2021 Prendas

Caro Associado,

Aproxima-se o Natal e como é habitual o Clube Millennium bcp vai oferecer
um brinquedo aos filhos e netos dos seus Associados, com idade até aos 12
anos.

O processo que se vai utilizar este ano é diferente dos anos anteriores, já que
permite ao Associado a escolha do presente para os seus filhos/netos (cujo
processo de inscrição esteja validado pelo Clube), dos 1 aos 12 anos.

Assim, dividimos as idades em 5 escalões, unissexo, a saber, 1 a 3 anos, 4 a 5
anos, 6 a 8 anos, 9 a 10 anos e 11 a 12 anos. Cada escalão contém um
conjunto de opções a escolher pelo código abaixo da imagem. A escolha é
sua!
As crianças com idade até 1 ano não estão incluídas nos escalões atrás
mencionados porque terão um brinquedo especial, já adquirido pelo Clube.
Espere pela surpresa!

Para tal, solicitamos que entre 12 e 27 de outubro, consultem e escolham as
opções correspondentes à idade de cada descendente, PORQUE A ESCOLHA
É IRREVERSÍVEL, uma vez feita.

Alertamos para o facto de, a entrega dos brinquedos ficar sujeita à
disponibilidade de stocks, pelo que, quanto mais cedo manifestar a sua
opção maior a certeza da receção do brinquedo escolhido.
A não receção deste template com a sua escolha ou caso haja rutura de
stocks nalgum escalão, implicará que o brinquedo a atribuir será escolhido
pelo Clube dentro do leque de opções existentes.

Para que o(s) brinquedo(s) cheguem à vossa posse, os Associados deverão
também indicar a morada completa da residência. Qualquer elemento em
falta implicará o não envio.
O preenchimento deste formulário tem como consequência a cedência de
dados pessoais, nomeadamente a morada e nomes dos destinatários dos
brinquedos, pelo que a sua receção incluirá a sua autorização para partilha
dos mesmos com o fornecedor dos brinquedos. Caso não autorize, não envie
o formulário.

A Direção



Escalão 1/3 anos –
Unissexo

(escolha uma das opções)

QCT04206 FR36365 G154159 G153886

Cria mosaicos com 
botões de 6 cores 

diferentes

Máquina lançadora de 
bolas de sabão

Clássico Jogo da Pesca 
para 2 jogadores

Xilofone em forma de avião que 
permite ao bebé conhecer o som 

das primeiras notas musicais

Escalão 4/5 anos –
Unissexo

(escolha uma das opções)

Vamos brincar! Pega 
na ficha e procura-a 
no tabuleiro

ED17472

Relaciona pergunta e 
resposta com os dois 
terminais

DS63828

PENTAGRAN magnético 
para estimular o 
desenvolvimento 
cognitivo de crianças

G154258

SUDOKU magnético para 
estimular o 
desenvolvimento 
cognitivo de crianças

G154241

Escalão 6/8 anos –
Unissexo

(escolha uma das opções)

Clássico Jogo Batalha 
Naval com um formato 
inovador

G154074 ED18736

Torna-te num 
explorador do Planeta 
Terra e completa a 
missão que te foi 
atribuída

Relaciona pergunta e 
resposta com os dois 
terminais

DS63842

Um divertido jogo para 
descobrir Portugal

ED18746
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Escalão 9/10 anos –
Unissexo

(escolha uma das opções)

VR Glasses de última 
geração 100% compatível 
com qualquer sistema 
operativo Android ou iOS

G154579

G
1
5
2
7
7
3

O Tangram é um jogo 
oriental muito antigo 
chamado Chi Chiao Pan, 
que significa,"tabela da 
sabedoria"

DS76504

Jogo para criar o 
primeiro laboratório 
científico

DS37831

Set Giros Jogo Xadrez/Damas 
+ Coluna Portátil BT /Snap 
Foto Som HiFi

AJ155194

Escalão 11/12 anos –
Unissexo

(escolha uma das opções)

Auriculares Bluetooth 
com função powerbank 
incluída + lanterna 
básica.

G152773

Auriculares para Gamers

G154586G

Smartwach com todas 
as funcionalidades 
atuais incluídas

G154593

Set Alvo 6 Dardos Super K 
Pro + 2 Raquetes de 
Badmington e box de 12 
volantes

AJ152919
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