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DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu i udziału 

w zawodach . 

• Mistrzostwa Świata Juniorów w spinaczce lodowej .  Oulu -Finlandia 24-26 luty 2023. 

• Lodowy Puchar Europy Żylina- Słowacja  termin zostanie dopiero podany.  

• Lodowy Puchar Europy Brno - Czechy termin zostanie dopiero podany.  

Skład . 

Daniel Kokoszka zawodnik lat 16. RKW Rzeszów. 

Jacek Kokoszka opiekun .  

Opis wydarzenia . 

Mistrzostwa świata Oulu . Najważniejsze zawody w sezonie 2023. 

Podział na grupy wiekowe powoduje że jestem w stanie walczyć o najwyższe cele .  

Lodowy Puchar Świata rozgrywany jest już od wielu lat pod patronatem UIAA. Cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem, oraz z roku na rok coraz wyższym poziomem współzawodnictwa. 

Należy dodać, iż czynione są przygotowania, by wspinaczka lodowa stała się jedną z nowych 

dyscyplin olimpijskich. 

O mnie  

Daniel Kokoszka lat 16 . Uczęszczam na sekcję wspinaczkową w RKW  Rzeszów . 

Należę do kadry Polski w wspinaczce lodowej .  

Uczestniczyłem w zgrupowaniu kadry narodowej jak i biorę udział w zawodach na terenie Polski w 

których regularnie zajmuję miejsca na podium .   

W ramach rozwoju pragnę startować w zawodach Pucharu Świata ,Pucharu Europy czy zawodach 

rangi Mistrzostw Świata i Europy .  



Jestem ambitnym i rozwojowym zawodnikiem stale podnoszącym swoje umiejętności w wspinaczce 

lodowej .  

Koszty 

Oulu Finlandia   7 dni  

Bilet Lotniczy  transport                          3000 zł  

Noclegi                                                       3000 zł  

Wyżywienie  wpisowe  inne koszty       1000 zł                                       Łączny koszt  7000 zł  

 

Żylina  Słowacja 3 dni  

Transport                                                     400 zł  

Noclegi                                                         400 zł 

Wyżywienie inne koszty                           200 zł                                          Łączny koszt 1000 zł 

 

Brno  Słowacja 3 dni                                                                     

Transport                                                    400 zł  

Noclegi                                                        400 zł 

Wyżywienie inne koszty                           200 zł                                            Łączny koszt 1000 zł 

 

Łączny koszt wyjazdów     9000 zł  

 

Zasady finasowania  

Udział własny  6000 zł – opiekun  

PZA                   9000 zł  

Dotychczas nie korzystałem z dofinansowania PZA 

 

                                                     

                                                            Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

                                                                         Z taternickim pozdrowieniem. 

                                                                                    Daniel Kokoszka  


