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Polski Związek Alpinizmu
Komisja Wspinaczek Wysokogórskich
Niniejszym składam wniosek o przyjęcie wyprawy i o dotację celową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na
częściowe sfinansowanie wyprawy będącej częścią programu pn.
„Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015”
Wyprawa Unifikacyjna na 8. górę Świata – Manaslu 8.156 m npm
1.

Cel – osiągnięcie w stylu sportowym głównego wierzchołka masywu Manaslu, północno wschodnią ścianą,
bez użycia tlenu z wykorzystaniem 3 obozów pośrednich. Nie przewiduje się korzystania z pomocy
nepalskich szerpów.
2. Termin – okres przedmonsunowy, 10.04.2012 – 30-05.2012, przewiduje się, iż wyprawa będzie trwała ok. 50
dni zgodnie z poniższym harmonogramem, w zależności od szybkości aklimatyzacji i warunków pogodowych
podczas akcji górskiej może on ulec niewielkiej zmianie:
Dni wyprawy:
1. przylot do Kathmandu
2-3. organizowanie sprzętu i karawany, zakup żywności, uzyskanie zezwolenia, wizy, itd.
4. Przejazd do Arugat
5-12 karawana do bazy
12-42. Akcja górska (26 do 31 dni)
43-47 karawana powrotna do Arugat
48. Przejazd do Kathmandu
49. Dzień pobytu w Kathamndu
50. powrót
3.

Skład grupy:
Jerzy Natkański – kierownik
Rafał Fronia Sudecki KW – zastępca kierownika do spraw organizacyjnych, wnioskujący.
Arkadiusz Grządziel
Jarosław Gawrysiak
Dariusz Załuski
osoby unifikujące się:
Tamara Styś
Andrzej Bargiel
Grzegorz Borkowski
Tomasz Rojek
4. Koszt ekspedycji dla 9 uczestników – 25 tys PLN x 9 = 225 000 PLN
- preliminarz uwzględnia następujące opłaty i koszty
a. przelot do Kathmandu uczestników i sprzętu (cargo) oraz powrót do kraju
b. Wizy, ubezpieczenie, wypożyczenie i obsługę łączności satelitarnej, kaucję ratowniczą, opracowanie prognozy
pogody dla okresu ataku szczytowego
c. opłatę dla agencji wspinaczkowej w Nepalu (łącznie z kosztem pozwolenia i obsługi bazy)
d. Transfer z Kathmandu do bazy i z powrotem.
e. Wyżywienie podczas całej wyprawy, łącznie z żywnością wysokogórską
f. liny poręczowe i elementy asekuracji etc.
- przewidywany podział kosztów
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu (14 500/os)
- sponsoring do pozyskania - udział własny uczestników (5 500 PLN/os)

130 500 PLN
45 000 PLN
49 500 PLN
Rafał Fronia
Sudecki Klub Wysokogórski

