
Poznań, dnia 14 maja 2013 roku 

 

Marta Dąbrowska 

Mateusz Jabłoński 

 

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej  

Polskiego Związku Alpinizmu 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przyznanie dofinansowania do naszego wyjazdu 

alpejskiego w sezonie letnim.  

 

cel wyjazdu: 

celem wyjazdu jest droga Inschallah (VII, 650 m) na południowo - wschodniej 

ścianie Punta Allievi (Val di Zocca, Włochy) 

 

termin wyjazdu: 

wyjazd planowany jest w II połowie lipca lub w sierpniu 2013 roku (w zależności od 

prognozy pogody) 

 

skład wyjazdu: 

Marta Dąbrowska – WKTJ  

Mateusz Jabłoński – WKTJ (wykaz przejść na stronie internetowej PZA) 

 

kosztorys wyjazdu (dla 2 osób): 

 1.200,00 złotych przejazd samochodem, 

 600,00 złotych wyżywienie, 

 800,00 złotych noclegi (kamping, parking, schronisko), 

 400,00 złotych uzupełniające zakupy sprzętowe. 

suma: 3.000,00 złotych  

 

zasady finansowania: 

wnioskujemy o dofinansowanie na przejazd samochodem i noclegi w schronisku: 

1.800,00 złotych (po 900 złotych na osobę). Pozostałe koszty (1.200,00 złotych) 

poniesiemy we własnym zakresie 

 

Dotychczas żaden z członków wyjazdu nie zwracał się z prośbą o 

dofinansowanie do PZA. Wyprawy w Alpy w latach 2005 – 2012, a także w Masyw 

Ecrine oraz w Tatry finansowane były z naszych własnych środków. 

 

 

rezerwowe cele wyjazdu (w przypadku niepogody): 

1. Grand Capucin 

 

celem jest przejście wschodniej ściany Grand Capucin (3838 m, Francja, Masyw 

Mont Blanc) Drogą Szwajcarów (VII, 300 m) 

 



termin i skład: bez zmian 

 

kosztorys wyjazdu (dla 2 osób): 

 1.400,00 złotych przejazd samochodem, 

 600,00 złotych wyżywienie, 

 400,00 złotych (2 x 50 euro) bilet Téléphérique de l'Aiguille du Midi, 

 600,00 złotych noclegi (schronisko, camping, parking) 

 400,00 złotych uzupełniające zakupy sprzętowe. 

suma:3.400,00 złotych  

 

zasady finansowania: 

wnioskujemy o dofinansowanie na przejazd samochodem oraz bilety na kolejkę: 

1.800,00 złotych (po 900 złotych na osobę). Pozostałe koszty (1.600,00 złotych) 

poniesiemy we własnym zakresie 

 

 

2. Piz Badile 

przejście północnowschodniej ściany Piz Badile drogą Another Day in Paradise (VII, 

600 m) (3308 Bergell, Szwajcaria) 

 

termin i skład: bez zmian 

 

kosztorys: 

 1.200,00 złotych przejazd samochodem, 

 800,00 złotych wyżywienie, 

 800,00 złotych noclegi (kamping, parking, schronisko), 

 400,00 złotych uzupełniające zakupy sprzętowe. 

suma: 3.200,00 złotych  

 

zasady finansowania: 

wnioskujemy o dofinansowanie na przejazd samochodem i noclegi w schronisku: 

1.800,00 złotych (po 900 złotych na osobę). Pozostałe koszty (1.400,00 złotych) 

poniesiemy we własnym zakresie 

 




