
Łódź, 20.05.2015 r. 

 
 
Jakub Ciemnicki 
Nawrot 30 m. 12 

90-055 Łódź 

515-127-677 
jakub@ciemnicki.pl  
 
 

KOMISJA WYPRAW I UNIFIKACJI 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

ul. Noakowskiego 10/12 
00-666 Warszawa 

 

Wniosek o wsparcie działalności wspinaczkowej w Dolomitach, w sezonie letnim 2013.  

 

Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania na wyjazd w Dolomity w sierpniu 

2013 (ok. 2 tygodni). Celem wyprawy będzie wspinanie na ścianach Tre Cime di 

Lavaredo, Marmolady i innych w rejonie. Celem wyjazdu byłoby powtarzanie dróg o 

profilu sportowym, również dróg długich (Marmolada).                     

 

Skład wyjazdu: 

Jakub Ciemicki- kierownik 

ŁKW, GM PZA 

05.04.1991 
Ul. Nawrot 30 m. 12 

90-055 Łódź 

 

Adam Wójcik 

ŁKW, GM PZA, 

23.04.1990 
Ul. Kruczkowskiego 6/10 m. 51 

93-236 Łódź 

 
Kosztorys wyjazdu: 

- przejazd: 1250 zł 

- noclegi: 850 zł 

- wyżywienie: 600 zł 

- ubezpieczenie, leki, itp.: 300 zł 

 

W sumie 3000 zł  

 
Zasady finansowania: 



Wyjazd finansowany ze środków własnych do kwoty 1500 zł oraz przy wsparciu PZA do 

kwoty 1500 zł na wyprawę. 

 
 
 
 
 
 
 

Dofinansowania w przeszłości: 

 
Jakub Ciemnicki 
GM PZA 
Riglos 2011 
Dolomity 2012 
Taghia 2012 
Taghia 2013 
 

Adam Wójcik 

GM PZA 
Riglos 2011 
Dolomity 2012 
Taghia 2012 
Taghia 2013 
 

Wykazy przejść 

Zaktualizowane wykazy przejść uczestników wyjazdu znajdują się na stronie: 

www.pza.org.pl  
 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku. 

Z taternickim pozdrowieniem  
 
Jakub Ciemnicki 

Adam Wójcik  

http://www.pza.org.pl/

	Łódź, 20.05.2015 r.
	Jakub Ciemnicki
	Nawrot 30 m. 12
	90-055 Łódź
	515-127-677
	jakub@ciemnicki.pl	
	KOMISJA WYPRAW I UNIFIKACJI
	POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
	ul. Noakowskiego 10/12
	00-666 Warszawa
	Wniosek o wsparcie działalności wspinaczkowej w Dolomitach, w sezonie letnim 2013. 
	Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania na wyjazd w Dolomity w sierpniu 2013 (ok. 2 tygodni). Celem wyprawy będzie wspinanie na ścianach Tre Cime di Lavaredo, Marmolady i innych w rejonie. Celem wyjazdu byłoby powtarzanie dróg o profilu sportowym, również dróg długich (Marmolada).                    
	Skład wyjazdu:
	Jakub Ciemicki- kierownik
	ŁKW, GM PZA
	05.04.1991
	Ul. Nawrot 30 m. 12
	90-055 Łódź
	Adam Wójcik
	ŁKW, GM PZA,
	23.04.1990
	Ul. Kruczkowskiego 6/10 m. 51
	93-236 Łódź
	Kosztorys wyjazdu:
	- przejazd: 1250 zł
	- noclegi: 850 zł
	- wyżywienie: 600 zł
	- ubezpieczenie, leki, itp.: 300 zł
	W sumie 3000 zł 
	Zasady finansowania:
	Wyjazd finansowany ze środków własnych do kwoty 1500 zł oraz przy wsparciu PZA do kwoty 1500 zł na wyprawę.
	Dofinansowania w przeszłości:
	Jakub Ciemnicki
	GM PZA
	Riglos 2011
	Dolomity 2012
	Taghia 2012
	Taghia 2013
	Adam Wójcik
	GM PZA
	Riglos 2011
	Dolomity 2012
	Taghia 2012
	Taghia 2013
	Wykazy przejść
	Zaktualizowane wykazy przejść uczestników wyjazdu znajdują się na stronie: www.pza.org.pl 
	Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku.
	Z taternickim pozdrowieniem 
	Jakub Ciemnicki



