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Informacja Prasowa – 3 czerwca 2011 
 
INTERCONTINENTAL WARSZAWA – WZIĄŁ UDZIAŁ W WYŚCIGU SZCZURÓW 
 
 
28 maja dwie druŜyny z ramienia hotelu InterContinental: InterContinental i RiverView wzięły udział w 3 Wyścigu 
Szczurów! 
 
Trzeci warszawski „Wyścig Szczurów” to impreza charytatywna, której organizatorami są Fundacja Sue Ryder i Fundacja 
Maraton Warszawski. Całość funduszy z imprezy została przeznaczona na program Pierwszy Krok realizowany przez 
Fundację Sue Ryder oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Pierwszy krok to program, dzięki któremu młodzi ludzie, 
którzy w wyniku wypadku stali się niepełnosprawni, mają szansę na powrót do bardziej aktywnego Ŝycia. 
 
Ten 3,5 km wyścig zachęca firmy oraz ich pracowników do udziału w zabawnym, ale trudnym wytrzymałościowo biegu, 
który pomoŜe wesprzeć słuszną sprawę – pomóc sparaliŜowanym osobom powrócić do aktywnego Ŝycia. W biegu startują 
druŜyny składające się z czterech uczestników (druŜyny męskie, damskie i mieszane). W celu podkreślenia, iŜ jest to 
inicjatywa „białych kołnierzyków”, zawodnicy ubrani byli w stroje słuŜbowe (panowie: marynarka, spodnie garniturowe, 
koszule, krawaty, a panie: spódnice lub spodnie, kostiumy) oraz trzymali w ręku teczkę (aktówkę) lub inny atrybut ich 
zawodu.  
 
InterContinental Warszawa to nowoczesny hotel połoŜony w samym centrum stolicy Polski. Hotel mieści się w jednym z 
największych budynków w mieście. InterContinental Warszawa posiada 326 pokoi gościnnych oraz, jako jedyny w mieście, 
75 luksusowo wyposaŜonych apartamentów mieszkalnych tzw. Residence Suites. Goście hotelu mogą delektować się 
daniami kuchni polskiej i światowej w wielu restauracjach znajdujących się w hotelu m.in. Platter by Karol Okrasa, 
Downtown, +One Bar oraz Pijalnia Czekolady E.Wedel. Na 43 i 44 piętrze mieści się Riverview Wellness Centre z najwyŜej 
połoŜonym basenem w stolicy, siłownią, sauną oraz łaźnią parową.  
 
 
More information:  
Katarzyna Rudnik – Krzeska  

Marketing & PR Specialist   

InterContinental Warszawa  

Katarzyna.Rudnik@ihg.com  

tel.: 22 328 8840  

 
 
 
 
 
 
 

InterContinental Hotels Group (IHG) is the world’s largest hotel group by number of rooms. IHG owns, manages, leases or franchises, through various 

subsidiaries, over 4,400 hotels and more than 645,000 guest rooms in over 100 countries and territories around the world. The Group owns a portfolio 

of well recognised and respected hotel brands including InterContinental® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday 

Inn® Hotels and Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® and Candlewood Suites®, and also manages the world’s largest hotel loyalty 

programme, Priority Club® Rewards with 48 million members worldwide.  
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IHG has nearly 1,400 hotels in its development pipeline, which will create 160,000 jobs worldwide over the next few years.  

InterContinental Hotels Group PLC is the Group’s holding company and is incorporated in Great Britain and registered in England and Wales.  


