
 
 

 

       

       

 

MATERIAŁ PRASOWY 

Warszawa, 29 września 2021 r. 

 

Sportowe emocje i dobra zabawa – Circle K na 43. Maratonie 

Warszawskim  

W niedzielę, 26 września odbył się 43. Maraton Warszawski, jedna  

z najpopularniejszych imprez biegowych w Polsce. Circle K jako oficjalny Partner 

zagrzewał na trasie biegu 10 tysięcy zawodników do walki o podium. Firma zapewniła też 

dodatkowe atrakcje w Miasteczku Biegowym, które tłumnie odwiedziły rzesze kibiców i 

fanów sportu. Circle K wspólnie z pracownikami i tysiącami uczestników imprezy 

celebrowała tego dnia wielkie święto sportu. 

Tegoroczna edycja 43. Maratonu Warszawskiego przeszła już do historii. Zacięta rywalizacja, ale 

też dobra zabawa charakteryzowała ten wyjątkowy bieg, który na jeden dzień zdominował serce 

stolicy. Wśród zawodników byli zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, rodziny z dziećmi, ale też 

pracownicy Circle K, którzy w barwach firmy podjęli sportowe wyzwanie.  

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymywali dodatkowy zastrzyk energii i pozytywnych emocji w 

okolicach 30. km trasy Maratonu, na którym zlokalizowana była specjalna strefa Circle K – „Stacja 

Regeneracja”. Zawodnicy mogli posilić się tam wybranymi przekąskami – bogatymi w cukier, 

kolorowymi żelkami marki własnej Circle K, sycącymi, słodkimi bananami oraz ugasić pragnienie 

krystaliczną wodą. Dodatkowo mogli schłodzić się przy specjalnej ściance z mgiełką wodną, która 

okazała się niezastąpionym orzeźwieniem, jak również wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi 

nagrodami. Wbiegając do strefy Circle K zawodnicy otrzymywali ogromne wsparcie w postaci 

gorącego dopingu, zapewnionego przez kibiców oraz grającego energiczną muzykę DJ-a. Wśród 

nich byli m.in. pracownicy Circle K, którzy jako wolontariusze tego dnia pomagali zarówno przy 

rozdawaniu przekąsek, jak i zagrzewaniu zawodników do dalszego biegu. 

- Od lat jako firma angażujemy się w działania promujące sport. Cieszę się, że tym razem również 

mogliśmy towarzyszyć zawodnikom na trasie 43. Maratonu Warszawskiego – mówi Rafał 

Droździak, Szef Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska. –   Każdy kto wbiegał na „Stację 

Regenerację” mógł poczuć się wyjątkowo, nagrodzony morzem oklasków, motywujących 

okrzyków i dawką energetyzujących przekąsek. Gratuluję biegaczom sportowej rywalizacji oraz 

dziękuję wszystkim, którzy tego dnia byli razem z nami i dobrze się bawili – zarówno dopingując 

zawodników, ale też odwiedzając tłumnie Miasteczko Biegowe, gdzie przygotowaliśmy 

dodatkowe atrakcje dla odwiedzających. 

Zawodnicy kończący bieg, jak również kibice i przechodnie mogli odwiedzić specjalną strefę 

Circle K w Miasteczku Biegowym, zlokalizowanym na Podzamczu przy Multimedialnym Parku 

Fontann. Strefa Circle K była otwarta dla wszystkich - na najmłodszych czekały animacje, z kolei 

odwiedzający mogli liczyć na drobne upominki, a biegacze – na odpoczynek w strefie relaksu.  



 
 

 

       

       

 

Sport i troska o zdrowie są bliskie Circle K, dlatego firma zdecydowała się zostać oficjalnym 

Partnerem i wesprzeć 43. Maraton Warszawski. Na co dzień sieć stacji paliw Circle K napędza 

samochody najwyższej jakości paliwem oraz dodaje energii klientom aromatyczną kawą  

i kultowymi Hot Dogami. Od lat angażuje się także w działania promujące sport. W ostatnim 

czasie Circle K motywowała swoich pracowników do podjęcia sportowych wyzwań, łącząc je z 

celami charytatywnymi. Zaangażowanie zespołu i świetna zabawa, która została przekuta w 

przekazanie środków finansowych na leczenie dzieci, były motywacją do dalszego działania.  

*** 

O firmie Circle K Polska: 

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 r.: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. 
i prowadzi sieć ponad 360 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu 
ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma 
Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu 
detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim 
Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na świecie około 16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz 
zatrudnia ponad 120 000 pracowników. Akcje Alimentation Couche –Tard notowane są na giełdzie w Toronto (TSE). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://corpo.couche-tard.com/en/ 

Zachęcamy do polubienia profilu na Facebook i Instagram oraz śledzenia oficjalnego kanału na YouTube. 

 
Szczegółowych informacji udziela: 
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Grayling Poland 
tel. +48 601 319 745 
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