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Millennium Biltmore Tbilisi Hotel 

29 Shota Rustaveli Ave 

0108 Tbilisi, Georgia 

 

Protest against the cruel Iditarod dog race 

 

Dear Sir or Madam, 

 

We would like to inform you that our organization – Georgian Society for the Protection and Safety 

of Animals (GSPSA), together with People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), will do a 

protest in front of the Biltmore Tbilisi Hotel this Saturday (18.07.2021). The protest is due to the 

fact that Millennium Hotels and Resorts still sponsors the cruel Iditarod dog race, in which dogs are 

forced to race against their will.   

  

Since the beginning of this year PETA has been calling on Millennium Hotels & Resorts to check 

out of Iditarod hideous abuse of dogs, where many of them have died after inhaling their own vomit 

or being raced to their death. While sponsors continue to sprint away from Alaska’s deadly Iditarod 

dogsled race, Millennium Hotels & Resorts is apparently still happy to sponsor the grueling race, 

which leaves 81% of the  dogs who survive to the finish with lung damage. PETA, together with the 

Georgian Society for Safety and Protection of Animals, is urging Millennium to help put an end to 

this abuse by joining ExxonMobil, Chrysler, Jack Daniel’s, and many others that have already 

severed ties with the Iditarod. 

http://gspsa.org.ge/en/gspsa-peta-protest-hotel-biltmore/ 

 

With kind regards, 

 

Teimuraz Tsikoridze 

 

Chairman 

Georgian Society for the Protection and Safety of Animals (GSPSA) 

mailto:info@gspsa.org.g
http://www.gspsa.org.ge/
http://gspsa.org.ge/en/gspsa-peta-protest-hotel-biltmore/
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სასტუმრო „ბილტმორს“ - Millennium Biltmore Tbilisi Hotel 

საქართველო, თბილისი 0108.  

შოთა რუსთაველის გამზ. 29 

 

პროტესტი  იდიტაროდის ძაღლების სასტიკი რბოლის წინააღმდეგ 

ქალბატონებო და ბატონებო, 

 

გაცნობებთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ააიპ „საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის 

საზოგადოება“-GSPSA,   “ცხოველებთან ეთიკური მოპყრობის ადამიანებთან ” (People for the Ethical 

Treatment of Animals - PETA) ერთად, 2021 წლის 18 ივლისს, კვირას,  მშვიდობიან საპროტესტო აქციას 

გამართავს თბილისში სასტუმრო „ბილტმორის“ წინ.  პროტესტი გამოწვეულია იმით, რომ  Millennium 

Hotels and Resorts  (ათასწლეულის სასტუმროები და კურორტები) კვლავ უწევენ სპონსორობას  

იდიტაროდის ძაღლების სასტიკ რბოლას, რომელშიც ძაღლები იძულებულნი არიან თავიანთი ნების 

საწინააღმდეგოდ  მიიღონ მონაწილეობა. 

  

ამ წლის დასაწყისიდან PETA მოუწოდებს Millennium Hotels & Resorts , რომ გადაამოწმონ და გაერკვიონ 

ძაღლების მიმართ იდიტაროდის საშინელ და  ბოროტად  გამოყენებაში, სადაც მრავალი მათგანი რბოლის 

დროს მოკვდა საკუთარი ღებინების შესუნთქვისას ან სიკვდილით დასჯის შემდეგ.  მიუხედავად იმისა, 

რომ სპონსორები შორიდან აგრძელებენ  ალიასკას იდიტაროდის  ძაღლების  სასიკვდილო  რბოლას  

თვალყურს, როგორც ჩანს Millennium Hotels & Resorts კვლავ აშკარად კმაყოფილია თავის მხრიდან ამ 

საშინელი რბოლის სპონსორობის, რომელსაც ძაღლების 81% სამუდამოდ ტოვებს ფილტვების 

დაზიანებით.   

 

PETA,  GSPSA- “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და დაცვის საზოგადოებასთან”  ერთად, მოუწოდებს  

Millennium-ს, რომ დაასრულოს  სიბოროტის ხელშეწყობა და შეუერთდეს  ExxonMobil-ს, Chrysler-ს, Jack 

Daniel’s– სა და სხვებს, რომლებმაც უკვე გაწყვიტეს კავშირი იდიტაროდთან. 

http://gspsa.org.ge/en/gspsa-peta-protest-hotel-biltmore/ 

 

კეთილი სურვილებით, 

თეიმურაზ წიქორიძე 

 

თავმჯდომარე 
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