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Wniosek o wsparcie finansowe działalności alpejskiej 

Zima 2010/2011 
 

1. Cel i termin wyjazdu: 
Celem moich wyjazdów jest zwiększenie swojej pewności siebie w poruszaniu się w 
terenie alpejskim zimą. Chciałbym zdobyć większe doświadczenie na długich 
poważnych drogach o różnym charakterze, tak aby w przyszłości bez kompleksów 
wybierać interesujące mnie cele. W związku z tym, że przez dłuższy okres czasu będę 
znajdował się poza granicami kraju w okolicznościach o wiele bardziej sprzyjających 
zimowemu wspinaniu, dlatego postanowiłem postawić sobie dwa cele główne: 
 
I. Dolina Argentiere w Alpach Francuskich: 
“Kuluar Lagarde’a” (ED, IV, 5, 1050 m)  na Les Droites, czyli droga prawie w całości 
lodowa z 2 wyciągami o wyższych trudnościach i bardziej delikatnym charakterze, 
lub w zależności od warunków zastanych w Chamonix: 
“Supercoloir” (TD+) na Mt Blanc du Tacul, 
Termin wyjazdu: styczeń-marzec 2011; około 14 dni. 
 
II. Val Masino (szeroko pojęte) 
„Cassin” VI, Piz Badile, klasycznie jak tylko się da. Droga posiada szereg trudnych 
skalnych wyciągów, ale widziała nawet zimowe przejścia jednodniowe. Poważna 
wspinaczka wymagająca prawdopodobnie 2 dni dobrej pogody. 
Cele zastępcze w tym samym rejonie wybierane w zależności od warunków. 
Termin wyjazdu: grudzień-marzec 2010/2011; około 14 dni. 
 

2. Skład wyjazdu: 
 Z powodu dużo mniejszej odległości od wnioskowanych celów o dofinansowanie 
 występuję indywidualnie, ale zakładam, że będę działał w zespole: 

Krzysztof Banasik UKA (Warszawa) Karta Taternika 415 
Wykaz przejść dostępny w wersji elektronicznej, w bazie PZA 
 

3. Kosztorys wyjazdu: 
- dojazdy 800 zł 
- noclegi 600 zł 
- kolejki 400 zł 
- wyżywienie 500 zł 



- ubezpieczenia  160 zł 
W sumie 2460 zł dla jednej osoby. 

 
4. Zasady finansowania: 

Wyjazd finansowany ze środków własnych przy wsparciu PZA. Podobnie jak w 
przypadku wcześniejszego dofinansowania wyjazdu zimowego, chciałbym prosić o 
przyznanie dofinansowania post fatum, którego wysokość zostanie ustalona w 
zależności od dokonań. 
 

5. Dofinansowania w przeszłości: 
Krzysiek Banasik, Alpy lato 2008,2009, Alpy zima 2009, Indie Miyar 2009, BMC Walia 
2010, Akcja Junior od zimy 2009 
 
Dziękuję za rozpatrzenie mojego wniosku, 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Krzysztof Banasik 

 
 

 


