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VII edycja Biegu Na Szczyt Rondo 1
Warszawski biurowiec Rondo 1 na stałe wpisał się już w krajobraz Warszawy, stając się symbolem
nowoczesności i prestiżu. Nie inaczej jest z organizowanym w budynku Biegiem Na Szczyt Rondo 1, który 11
marca 2017 roku odbędzie się już po raz siódmy.
Bieg Na Szczyt Rondo 1 to nic innego, jak rywalizacja w bieganiu po schodach, z metą zlokalizowaną na 37. piętrze
warszawskiego biurowca. Co roku impreza przyciąga rzesze amatorów, a także najlepszych zawodników z zagranicy
i polskie gwiazdy.


Cieszymy się, że 11 marca 2017 możemy ponownie zaprosić do Rondo 1 – mówi Marek Jakubiak, Head of
Real Estate, Central & Eastern Europe w Deutsche Asset Management. – Nie zmienia się również główny
cel zawodów, którym jest pomoc dzieciom ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Cały dochód
z opłat startowych zawodników zostanie przekazany właśnie na ten cel. Do tej pory udało nam się zebrać
blisko 150 tysięcy złotych – dodaje.

Wiadomo już, że rejestracja internetowa do startu w Biegu Na Szczyt Rondo 1 zostanie uruchomiona w styczniu
2017 roku. Dokładny termin zostanie podany wkrótce. Opłata startowa wyniesie 40 złotych, a na liście startowej
znajdzie się miejsce dla 500 osób.


Po więcej informacji zapraszamy w najbliższych tygodniach na nasz profil facebookowy „Bieg Na Szczyt
Rondo 1”. Aktualnie trwają prace nad zupełnie nową odsłoną strony internetowej www.biegnaszczyt.pl.
Gdy zostanie uruchomiona, zawodnicy znajdą na niej wszelkie niezbędne informacje, a także liczne
materiały filmowe i zdjęciowe z ubiegłych lat – zapowiada Piotr Jakóbik, rzecznik prasowy zawodów.

Bieg Na Szczyt Rondo 1 organizowany jest nieprzerwanie od 2011 roku. Ostatnia edycja imprezy miała rangę
Mistrzostw Europy w Bieganiu po Schodach, przyznaną przez Towerrunning World Association. Mistrzem Starego
Kontynentu został Niemiec, Christian Riedl, który wyprzedził polskiego specjalistę w tej dyscyplinie, Piotra
Łobodzińskiego. Wśród kobiet triumfowała Polka, Anna Ficner.
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Bieg Na Szczyt Rondo 1 w liczbach:
- Całkowita wysokość budynku: 192 m
- Liczba pięter do pokonania: 38
- Przewyższenie: 142 m
- Liczba schodów do pokonania: 836
- Liczba schodów na jednym półpiętrze: 11
- Liczba nawrotów: 76
RONDO 1
RONDO 1 to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych budynków wysokościowych klasy A+ w Europie
Środkowo-Wschodniej. 40-piętrowa wieża, wybudowana przez Hochtief Development Poland i oddana do użytku w 2006
roku, znajduje się w centrum warszawskiej dzielnicy biznesowej, przy Rondzie ONZ, w pobliżu dworca Warszawa Centralna.
W skład kompleksu wchodzi także sąsiadujący, 10-kondygnacyjny budynek, w którym mieści się m.in. parking oraz szerokie
zaplecze handlowo-usługowe. Rondo 1 oferuje łącznie 66 tys. mkw. powierzchni najmu oraz blisko 500 miejsc parkingowych.
Jako pierwszy w Europie wieżowiec, kompleks otrzymał certyfikat ekologiczny LEED Gold w kategorii „Budynki istniejące”.
W 2016 roku budynek otrzymał najwyższą w systemie LEED ocenę Platinum. RONDO 1 jest również zdobywcą prestiżowej
nagrody Real Green CEE Real Estate Quality Awards 2012 w kategorii „Budynek Roku 2011” oraz CEE Real Estate Quality
Awards 2013 w kategorii „Budynek Dekady”. Projekt Rondo 1 opracowała przy współpracy polskich pracowni AZO oraz Epstein
renomowana amerykańska firma architektoniczna Skidmore, Owings & Merill.
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