
Jerzy Natkański                               Warszawa 15.11.2013

                                           Polski Związek Alpinizmu
                                                             Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej

Niniejszym składam wniosek o zatwierdzenie jako wypraw centralnych  PZA   i  o wystąpienie do 
Ministerstwa  Sportu i Turystyki  o dotacje celowe następujących imprez planowanych w ramach programu PZA 
„Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 im. Artura Hajzera ‘ :

       A. Tatry Wysokie w sezonie zimowym 2014-obóz wspinaczkowy zespołu  programu 
PZA  „Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 im. Artura Hajzera ” .

  
        1.Cel -doskonalenie umiejętności wspinaczkowych , integracja zespołu.

       2.Termin :1-15 marca 2014, 20 osób, 15 dni ,

       3.Koszt całkowity :  20 osób x 3 000 PLN =60 000 PLN. Finansowanie : uczestnicy .

       B. Nanga Parbat /8125m/  Pakistan, Himalaje Zachodnie w sezonie letnim  2014, 
wyprawa unifikacyjna programu PZA  „Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 im. 
Artura Hajzera ” .

                                          1.Cel –  wejście drogą Kinshofera od dol. Diamir, bez użycia tlenu, , unifikacja uczestników,  poznanie 
                                            drogi i góry przez kolejnych członków zespołu PHZ przed planowaną wyprawą zimową 2014/15.  
         
                                          2.Termin : 15czerwca –  5 sierpnia  2014. 

       3.Skład  wyprawy: 

          Jerzy Natkański -kierownik,KW Warszawa 
   Dariusz Załuski-z-ca kierownika, KW Warszawa
    plus 8 osób.
4.Koszt wyprawy :  10 osób  x  30000 PLN  =300 000 PLN

               Koszt wyprawy  uwzględnia następujące opłaty i koszty :
               a. przelot do Islamabadu  uczestników i sprzętu (cargo) oraz powrót do kraju.
               b. Wizy, ubezpieczenie, wypożyczenie i obsługę łączności satelitarnej, kaucję ratowniczą, opracowanie 

prognozy pogody dla okresu ataku szczytowego.
               c. opłatę dla agencji  w Pakistanie  (łącznie z kosztem pozwolenia i obsługi bazy), wynagrodzenie i 

wyposażenie oficera łącznikowego, podatek śmieciowy .
              d. Transfer z Islamabadu do Chilas,  koszt karawany  do bazy i z powrotem.
              e. Wyżywienie podczas całej wyprawy, łącznie z żywnością wysokogórską.
              f. zbiorowy sprzęt wyprawowy/ liny, namioty ,gazy itp./ medyczny i ratunkowy /apteczki, tlen, wynajem 

worka Gamowa itp./
- przewidywany podział kosztów:
- dotacja celowa z  MSi T                             150 000 PLN
- sponsoring -   50 000 PLN
- udział własny uczestników 10x 10000 PLN 100 000 PLN

       C. K-2 /8611m/  Pakistan, Karakorum, Baltoro Muztagh, w sezonie letnim  2014, 
wyprawa unifikacyjna programu  PZA „Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 im. 
Artura Hajzera ”.

                  1. Cel-wejście żebrem Abruzzi, bez użycia tlenu, unifikacja uczestników, poznanie drogi i góry przez 
kolejnych członków zespołu PHZ przed planowaną wyprawą zimową 2015/2016. 

               2. Termin: od 15 czerwca do 15 sierpnia 2014



  
               3. Skład wyprawy:  Marcin Kaczkan KW Warszawa –kierownik  plus 3 osoby, razem 4 osoby.

               4.Koszt wyprawy  : 4 osoby x 35000 PLN  =140 000 PLN
   Koszt wyprawy  uwzględnia następujące opłaty i koszty :

               a. przelot do Islamabadu  uczestników i sprzętu (cargo) oraz powrót do kraju.
               b. Wizy, ubezpieczenie, wypożyczenie i obsługę łączności satelitarnej, kaucję ratowniczą, opracowanie 

prognozy pogody dla okresu ataku szczytowego.
               c. opłatę dla agencji  w Pakistanie  (łącznie z kosztem pozwolenia i obsługi bazy), wynagrodzenie i 

wyposażenie oficera łącznikowego, podatek śmieciowy .
              d. Transfer z Islamabadu do Skardu i Askole, koszt karawany  do bazy i z powrotem.
              e. Wyżywienie podczas całej wyprawy, łącznie z żywnością wysokogórską.
              f. zbiorowy sprzęt wyprawowy/ liny, namioty ,gazy itp./ medyczny i ratunkowy /apteczki, tlen, wynajem 

worka Gamowa itp./
- przewidywany podział kosztów:

                dotacja celowa MSiT                                    80 000 PLN
              -  sponsoring                                                   40 000 PLN
              - udział własny uczestników  4x 5000 PLN   20 000 PLN

       D. Nanga Parbat /8125m/  Pakistan, Himalaje Zachodnie w sezonie zimowym 2014/15, 
będącej  wyprawą programu  PZA „Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 im. 
Artura Hajzera ”.

               Cel – pierwsze wejście zimowe na jeden z ostatnich 2-ch niezdobytych zimą ośmiotysięczników, drogą 
Kinshofera od  dol. Diamir ,  bez użycia tlenu z wykorzystaniem 4 obozów pośrednich. 

1. Termin  okres 10 grudnia 2014-1 marca   2015. Dotarcie do miejsca bazy i rozpoczęcie akcji górskiej 
planuje się po 21 grudnia 2014.

               2.Skład  wyprawy: kierownik plus 9 osób.

                3.Koszt wyprawy  dla  10 osób  50 000 PLN x 10 = 500 000 PLN
               Koszt wyprawy  uwzględnia następujące opłaty i koszty :
               a. przelot do Islamabadu  uczestników i sprzętu (cargo) oraz powrót do kraju.
               b. Wizy, ubezpieczenie, wypożyczenie i obsługę łączności satelitarnej, kaucję ratowniczą, opracowanie 

prognozy pogody dla okresu ataku szczytowego.
               c. opłatę dla agencji  w Pakistanie  (łącznie z kosztem pozwolenia i obsługi bazy), wynagrodzenie i 

wyposażenie oficera łącznikowego, podatek śmieciowy .
               d. Transfer z Islamabadu do Chilas,  koszt karawany  do bazy i z powrotem.
               e. Wyżywienie podczas całej wyprawy, łącznie z żywnością wysokogórską.
               f. zbiorowy sprzęt wyprawowy/ liny, namioty ,gazy itp./ medyczny i ratunkowy /apteczki, tlen, wynajem 

worka Gamowa itp./
              - przewidywany podział kosztów:
              - dotacja celowa z  MSi T                     250 000 PLN
              - sponsoring -       150 000 PLN
              - udział własny uczestników 10x 10000 PLN     100 000 PLN

                Z taternickim  pozdrowieniem,   

                Jerzy Natkański


	                                                             Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej

