
Warszawa, 30.10.2019 
 

WNIOSEK O DOFINASOWANIE WYJAZDU 

SPHINX – PERU – CORDILLERA BLANCA 
 

 
 

1. Planowany cel i termin wyjazdu  
 
Cel: Sphinx, Peru 
Głównym celem wyjazdu jest pokonanie ściany Sphinx jedną z trudniejszych klasycznych dróg np. Cruz del Sur 

 



 
nazwa: Cruz del Sur 
długość: 800m 
trudność: 7c+(przecenione na 7b) 
pierwsze przejście: 10/07/2000 
 
Rozważamy również spróbować zrobić pierwsze powtórzenie drogi Chappi (7b+, 600m) z 2015 roku, która 
pomimo uklasycznienia każdego z wyciągów osobno prawdopodobnie nie ma jeszcze pełnego przejścia. Inną 
opcją uzależnioną od drogi na miejscu jest Here Comes the Sun E6 6b z 2000 roku. 
  
Celem alternatywnym jest wyjazd w tym samym terminie w miejsce o charakterze wielkościanowym np. Kirgistan 
i szczyt Aksu Rocky Summit (powtórzenie drogi Braci Nefedov 1500m 7b+ z 2011 roku) lub wyjazd w późniejszym 
terminie do Ameryki Południowej do Patagonii okresie grudnia na drogi w skale w trudnościach 7a-7b. 
 
Termin wyjazdu 14-21 dni w Lipcu 2020. 
 

2. Skład wyjazdu  
 
Krzysztof Banasik ((UKA Warszawa, nr karty 415) 
Gabriel Korbiel (SAKWA) 
Wykazy przejść dostępne są w bazie internetowej PZA 
 

3. Kosztorys wyjazdu  

 
Loty: ok. 3500 PLN w obie strony 
Przejazdy na miejscu: ok. 1500 PLN 
Noclegi ok. 1500 PLN 
Jedzenie: ok. 1000 PLN 
Łącznie koszt wyjazdu to ok. 7500 PLN na osobę 
Brak obowiązku wizowego na pobyt poniżej pół roku 

 
4. Zasady finansowania  

 
Planujemy wyłącznie udział własny 
Oczekiwane dofinansowanie z PZA na osobę: 2500 PLN  
 

5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA  
 
Krzysztof Banasik posiada doświadczenie letnie i zimowe ze wspinaczek w Alpach i Tatrach. Stale rozwija 
poziom sportowy i górski. Uczestniczył w wyjeździe PZA na skalne drogi wielowyciągowe na wys. ok. 5000 m 
n.p.m. do Indii w 2009 i do Kirgistanu w 2013 roku. Jest byłym członkiem Grupy Młodzieżowej PZA. Uczestniczył 
w dofinansowaniu w Alpy i Dolomity (2008, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019) 

 
Gabriel Korbiel młody wspinacz posiadający sportowy zapas I szybko zdobywajacy doświadczenie w poważnych 
i trudnych ścianach (Filar Narożny 2019 i  Free Rider 2019). Członek GM PZA. Otrzymał dofinansowanie na 
wyjazdy: Alpy lato (2017, 2018, 2019), Maroko -Taghia (2018), Yosemite (2019) 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku 

                    Z taternickim pozdrowieniem 
Krzysztof Banasik 

Gabriel Korbiel 
 


