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Wniosek o wsparcie finansowe działalności alpejskiej Alpy lato 2012 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanego przeze mnie wyjazdu do 

Chamonix we Francji jako letniego wyjazdu alpejskiego oraz jego dofinansowanie. Ze 

względu na moją duŜą dyspozycyjność czasową nie jestem pewny , czy będę się wspinać 

tylko z jednym partnerem i występuję o dofinansowanie indywidualnie. Zakładam Ŝe 

najdłuŜej będę działał w zespole z Marcinem Pradziuchem, ur. ................. (KS Korona 

Kraków). 

 

 
 
1. Cele wyjazdu: 
 

W tym sezonie chciałbym odbyć mój drugi wyjazd alpejski. Celem głównym będzie przejście 

co najmniej dwóch długich dróg o charakterze alpejskim.  

 

Planowane cele: 
 
-Filar Frendo D 5a 1200m, Aiguille du Midi 

 

-Filar Gervasuttiego TD+ VI  900m, Mont Blanc du Tacul 

 

Cele mogą ulec zmianie w zaleŜności od aktualnych warunków na ścianach, jednak przy 

sprzyjającej pogodzie na drogi o nie mniejszej powadze i długości. 

 

 
2. Termin: 
Siepień/wrzesień 2012, trzy tygodnie do miesiąca czasu. 
  

Z racji na małe doświadczenie  alpejskie planuję na pobyt przeznaczyć co najmniej trzy 

tygodnie a czas ten wykorzystać na stosowne przygotowanie i aklimatyzację poprzez 

rozwspinanie się na drogach skalnych w rejonie igieł od południa i od północy.  Chciałbym 

zaznaczyć, Ŝe cele zaplanowałem rok temu i traktowałem sezon zimowy w Tatrach, a takŜe 

wspinanie skałkowe i wielowyciągowe na wiosnę oraz solidny trening kondycyjny jako 

przygotowanie pod wymienione wyŜej drogi.  

 

 

 



DłuŜsze drogi na których chciałbym się rozwspinać przed głównymi celami to: 

 

-Children of the Moon Integrale TD+ 550m 6b na Aiguille de Roc ( próba w zeszłym roku i 

wycof ze względu na załamanie pogody)  

 

-Filar Cordiera TD- 650m 5c na Grand Charmoz 

 

Dodatkowo w lipcu, w ramach przygotowań zamierzam wspinać się wielowyciągowo w 

rejonach Zillertal i Dolomitach( w tym planowane zrobienie po jednej drodze na powaŜnych 

ścianach Civetty i Marmolady). 

 
 
 
 
 
3. Skład: 
 
Jakub Ciechański, KW Kraków, nr legitymacji: 2132 

 

Wykaz przejść zostanie uzupełniony od razu po dodaniu mojego maila do bazy PZA, 

dodatkowo wysyłam wykaz w załączniku. 

 
O dofinansowanie występuję indywidualnie, ale zakładam Ŝe będę działał w zespole. 

 
 
4. Koszty: 
 
Przewidywany koszt wyjazdu dla dwóch osób: 2600 zł, 

- Transport samochodem: 1200zł, 

- Koszt kolejek na Montenvers i Aiguille du Midi: 600zł, 

- Noclegi, wyŜywienie, ubezpieczenie: 800zł. 
 

 

5. Zasady finansowania: 
 
-Udział własny: 800 zł na osobę 

-Dofinansowanie PZA: 500 zł na osobę 

 

 
Dofinansowania w przeszłości: 
 

-Akcja Junior 2009-2012 

 

 

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby. 

 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Jakub Ciechański 

 


