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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej
Polskiego Związku Alpinizmu 

1. Planowany cel i termin wyjazdu.
Celem głównym jest dziewiczy sześciotysięcznik w Nepalu Zachodnim: Lachama North (6628m) 
w rejonie Humla.
Termin: 15.10.2018 – 23.11.2018.
Z przyczyn losowych wyprawa nie doszła do skutku w bierzącym (2017) roku. Na jej 
przygotowanie poświeciliśmy już sporo czasu i środków, więc wydaje się że logistyka dotarcia w 
ten mało uczęszczany rejon Nepalu oraz koszty całości ekspedycji są dość precyzyjnie ustalone.
Część informacji zawdzieczamy członkom angielskiej wyprawy na Gave Ding w 2015 roku (info: 
https://wspinanie.pl/2015/11/pierwsze-wejscie-na-gave-ding-6400-m-w-himalajach-nepalu/ oraz: 
http://community.berghaus.com/athletes/mick-fowler-stikes-gold/ oraz: 
http://www.planetmountain.com/en/news/alpinism/gave-ding-the-photos-of-mick-fowler-and-paul-
ramsden-climbing-in-nepal.html). Poza anglikami w rejonie działała wcześniej tylko jedna  
(japońska) ekspedycja w latach 80tych XX wieku.
Od momentu lądowania w Kathmandu – tam formalności: odbiór pozwoleń, ew uzupełnienie 
zapasów – dalej przejazd do Nepalgunj, przelot do Simikot, przejazd do Dojam (2500) i dalej z 
tragażami przejscie do miejsca przewidywanej bazy (BC ok 4700) potrzebujemy 5 dni.
Na działalność górską – urządzanie bazy, aklimatyzację, rozeznanie warunków panujacych w 
ścianie, wybór potencjalnej drogi wspinania oraz powrotu ze szczytu, niezbędnego odpoczynku 
oraz samej akcji ścianowej – planujemy przeznaczyć ok. 21-24 dni. Powrót do Kathmandu to 
kolejne 4 dni. Czas trwania wyprawy przewidujemy na około 33-35dni.
Ponieważ wszyscy uczestnicy wyprawy pracują jako zawodowo jako Przewodnicy Wysokogórscy 
IVBV jest spora szansa żę wstępną aklimatyzację będziemy mieli jeszcze przed wyprawą.
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2. Skład wyjazdu.
– Marcin Rutkowski (KW Wrocław) – kierownik.
– Adam Ryś (KW Kraków)
– Andrzej Sokołowski (KW Wrocław)

3. Kosztorys wyjazdu.
Koszty aktualne na jesień 2017, dla każdego uczestnika wyprawy:

– przelot do Nepalu, wiza: 4 tys PLN
– ubezpieczenie: 1 tys PLN
– wyżywienie, gaz: 3 tys PLN
– uzupełnienie sprzetu: 3 tys PLN
– na podstawie wyceny nepalskiego operatora: opłata za przewodnika, ubezpieczenie 

przewodnika (obowiązkowe), opłata za oficera łącznikowego, ubezpieczenie oficera 
(obowiązkowe), koszty tragaży oraz ich ubezpieczenia (obowiązkowe), zezwolenie na 
działanie w strefie ograniczonego dostępu, koszty transferu z Kathmandu do Nepalgunj i 
przelotu Nepalgunj-Simikot-Nepalgunj wraz z cargo, koszty agencji: 15 tys PLN

Łącznie na 1 osobę: około   26 tys PLN.

4. Zasady finansowania.
Dla 1 osoby: 13 000 PLN udział własny + 13 000 PLN dofinansowanie PZA.
Łączna oczekiwana kwota dofinansowania z PZA: 13 000 PLN x 3 = 39 000 PLN.

5. Informacje o otrzymanych dofinansowaniach w przeszłosci.
Marcin Rutkowski: wielokrotnie m.in. Alpy zima, Kaukaz, Kirgizja, Nepal, Chiny (Sychuan).
Adam Ryś: wielokrotnie m.in. Alpy lato, Alpy zima, Kirgizja, Chile.
Andrzej Sokołowski:  wielokrotnie m.in. Alpy, Kirgizja, Nepal, Chiny (Sychuan)

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.
Z karkonoskiem pozdrowieniem

Marcin Rutkowski


