
 

 
Desenvolvemos este guia para que a Glow Bubble corra da melhor forma possível para todos os 
participantes e para te dar alguns conselhos de como deves proceder na corrida / caminhada. 

 
As inscrições para a Glow Bubble são limitadas e devem ser efetuadas on-line através do link 
disponível no site do festival em www.coasummerfest.pt. A opção de escolha do tamanho da 
tshirt do kit é limitada ao stock existente. 

 

O levantamento dos kits de participante será efetuado mediante a apresentação do voucher 
enviado para cada participante aquando da compra. Podes levantar mais do que um desde que 
leves os respetivos vouchers. 

O kit da Glow Bubble inclui uma tshirt, uma fita para a cabeça, um saco de transporte, uma 
pulseira refletora e um LED stick. A participação no evento implica a utilização obrigatória dos 
vários elementos do kit. As tshirts estão disponíveis nos tamanhos de S a XXL, de acordo com as 
dimensões* da seguinte tabela: 

  S M L XL XXL 

A 54 57 60 63 66 

B 69 71 74 77 80 

*as medidas apresentadas são em centímetros e podem variar +/- 5% 

Levanta o teu kit a partir do dia 31 de julho, junto à entrada das Piscinas Municipais. 



 

 
A Glow Bubble vai percorrer algumas das principais ruas de Foz Côa, com partida na Praça do 
Município e final no recinto do Côa Sumemr Fest (junto às Piscinas Municipais).  

Deves chegar ao local de partida às 20h00 para teres tempo de te preparar para o evento. 
Já sabes que não podes deixar tudo para os últimos minutos. 

 

A partida é feita às 20h30, vamos tentar organizar grupos para que possas disfrutar ao máximo! 
A festa final começa quando todo o grupo chegar ao recinto do CSF de modo a que possas fazer 
o percurso com calma e animação.  

Não há prémios para quem chega primeiro, por isso faz o teu percurso como se tivesses o tempo 
todo do mundo. 

Importante: mantém o logo da camisola bem visível. A organização vai estar atenta e assegurar 
de que apenas quem adquiriu o seu kit vai usufruir da atividade. 

 
A forma como vais percorrer os 3,5km é da tua responsabilidade, mas uma coisa é certa, vais 
divertir-te de qualquer forma. Só te pedimos para teres o máximo cuidado e respeito pelos 
restantes participantes! 

 

 
Vão ser vários os pontos de espuma ao longo do percurso. NÃO PARES em cima dos postos de 
lançamento, evitas confusões e problemas para quem vem atrás de ti! Aproveita e diverte-te! 

O líquido que usamos para a produção da espuma atende a todas as normas de segurança 
europeias e é inofensivo para os olhos e pele, tendo um PH neutro. A espuma é biodegradável 
permitindo que até as crianças brinquem. Os produtos fluído de espuma tem certificado de 
segurança 

A espuma não tem qualquer contraindicação, contudo recomendamos não ingerir e evitar o 
contacto com os olhos. 

 



 

 
A participação na Glow Bubble implica a aceitação da recolha de imagens em formato 
fotográfico e vídeo que poderão ser publicadas no site e redes sociais do Côa Summer Fest, bem 
como utilizadas na promoção de eventos futuros. 

Vamos ter fotografias da nossa responsabilidade que mais tarde irão ser publicadas, mas ainda 
assim, se tiveres fotos e vídeos, publica-os sempre sob as hashtags #csf19 e #glowbubble no 
Instagram ou no Facebook. Se achares por bem, publica no nosso evento ou envia-nos para nós 
publicarmos. Quem sabe se não estarás presente como embaixador(a) duma próxima edição. 
 

 

Depois de chegares ao recinto do Côa Summer Fest a festa continua, haverá mais espuma à tua 
espera e vamos ter pontos onde podes comer e beber. 

Vamos criar um efeito espetacular quando fizermos lançamento de espuma de vários canhões 
em simultâneo, no recinto. Tu vais fazer parte da festa! 

 

 

 


