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Press Release Essência International Surfing Day 2012 (EISD2012):
É já no próximo dia 24 de Junho, domingo, a partir das oito da manhã, que se irá realizar o
Essência International Surfing Day 2012, no Queen’s Beach Club – Praia das Rainha – Costa da
Caparica, no concelho de Almada.
Em todo o mundo se celebra o dia 20 de Junho, como o International
Surfing Day, com uma série de atividades orientadas para todos os
apaixonados pelo surf e o seu meio envolvente. Assim sendo, a Essência
– Water & Board Sports, não poderia deixar de aceitar o novo convite da
Eurosima (European Industry Manufacturers Association), para
organizar um dia repleto de muita diversão, com um espírito de surf, tal
como aconteceu em 2010 e que teve um enorme sucesso.

Experiências gratuitas de: Surf, Bodyboard, Yoga para Surfistas, Skimming, Stand-Up
Paddle, Alaia Surf, Body Surf, Slide Surf Skate, Slackline Surf, Strider Balance Bikes,
… e muitas atividades surpresa, durante todo o dia.
Estão desde já convidados a participar e/ou a assistir a todas as atividades deste magnífico evento
que se irá desenrolar desde as oito da manhã até às dezoito da tarde.
Se quiseres contribuir para um melhor planeta, reduzindo significativamente as emissões de CO, no
dia 24 adere ao “Carpooling” (partilha a viagem, dando ou aceitando boleia de alguém que participe
neste evento).
Ainda não te inscreveste? Estás à espera do quê? Preferes continuar a sonhar com qual será
sensação de praticar algum destes desportos? Nunca te esqueças que uma onda é só uma onda até
que decidas surfar..."

Se és aluno(a) da Essência e tens amigos(as) que queiram participar no evento,
deverás efetuar a pré-inscrição* até às 18h da próxima sexta-feira, 22 de Junho,
através do e-mail: intsurfingday@essencia-surf.com. As vagas são limitadas, não
percas tempo!
Site Oficial: www.essencia-surf.com.

*- Nome Completo + Idade + Nif + Peso + Altura
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