
Małgorzata Rudzińska                                                                                                                          28.10.2019 
ul. Wyżynna 37/11 
20-560 Lublin 
tel. +48 663 128 698 
e-mail: malgorzatarudzinska1@gmail.com 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Polskiego Związku Alpinizmu o dofinansowanie wyjazdu 
wspinaczkowego do Hiszpanii w rejony Katalonii. Wyjazd będzie miał na celu zrealizowanie kilku 
projektów w sportowych rejonach wspinaczkowych. 
 
Skład wyjazdu: 
Małgorzata Rudzińska – Klub Sportowy Korona Kraków 
 
Jestem aktywnie wspinającą się zawodniczką Klubu Sportowego Korona Kraków i wielokrotnie już 
uczestniczyłam w wyjazdach zagranicznych w celu podnoszenia swojego poziomu wspinania 
sportowego.  
 
Termin: marzec – kwiecień 2020 
 
Cel ogólny wyjazdu: doskonalenie umiejętności wspinaczkowych, pokonywanie własnych barier, 
przejścia trudnych dróg. Zamierzam odwiedzić hiszpański Margalef, Olianę i Santa Liny’e. Są to rejony 
oferujące różnorodne drogi, gdzie będę mogła starać się podnosić swój poziom wspinania OS oraz RP. 
W zależności od warunków pogodowych odwiedzane rejony będą zmieniane, jednak marzec i 
kwiecień to miesiące kiedy pogoda w Hiszpanii jest najbardziej sprzyjająca wspinaniu sportowemu. 
 
Potencjalne cele szczegółowe: trudne przejścia RP, podniesienie swojej życiówki 
 
Cel główny: Celem głównym wyjazdu będą próby na moim pierwszym sportowym 8c „Fabelita” w 
Santa Liny’i. 
 
Cel rezerwowy: Celem rezerwowym, jeśli warunki pogodowe będą nie sprzyjające, bądź okaże się że 
będzie trzeba doszlifować formę, będzie wspinanie OS po trudnych dla mnie drogach i podnoszenie 
umiejętności i techniki wspinaczkowej. 
 
Wykaz dotychczasowych przejść: 
Mechanika Pręta Cienkiego VI.6+/7 RP – Jaskinia Mamutowa 
Plan B 10 (8b) RP – Frankenjura 
Nina Mala 8b RP – Margalef 
Fałszywy Prorok VI.6 RP – Pochylec 
Hipertrofia Treningowa VI.6 RP – Jaskinia Mamutowa 
Chomeini VI.6 RP – Jaskinia Mamutowa 
Czekając na Godoffa VI.6 – Jaskinia Mamutowa 
Amores Perros 8A+ Fb – Borzęta 
Magica 8A Fb – Zimny Dół 
Szatańskie Wersety 8A/A+ Fb – Diabelskie Schronisko 
 
Kosztorys wyjazdu: 

1. Dojazd – samolot Kraków – Barcelona: 800 zł 
2. Wynajem samochodu wraz z ubezpieczeniem na okres 3 tygodni: 2000 zł 
3. Noclegi: wynajem kwatery 21x 20 euro = 1800 zł 
4. Wyżywienie: ok. 1500 zł 

Kwota łączna: 6100 zł 

mailto:malgorzatarudzinska1@gmail.com


Zasady finansowania: 
50% udział własny (3050 zł), 50% dofinansowanie PZA (3050 zł). 
 
Informacje o otrzymanych wcześniej dofinansowaniach PZA: dofinansowania za Ranking Skalny PZA 
w latach 2013 (1800 zł), 2014 (900 zł), 2015 (1800 zł), 2016 (2400 zł), 2017 (900 zł), 2018 (1200 zł). 
 
Przejścia potwierdzające istnienie realnej szansy na osiągnięcie celu z ostatnich 3 lat: 
Z pewnością Mechanika Pręta Cienkiego o wycenie VI.6+/7, która ociera się o stopień o 8c potwierdza 
szanse na osiągnięcie takiego wyniku. Z roku na rok również staram się podwyższać swój poziom 
wspinaczkowy, co może potwierdzić ilość przejść dróg o stopień łatwiejszych, które pokonuję coraz 
szybciej. 
 
Będę wdzięczna za pozytywne rozpatrzenie prośby. 
 
 
 

Z poważaniem, 
Małgorzata Rudzińska 

 
 
  


