
Paweł	  Lulek	  	   	   	   	   	   	   	  	  	   	   Plewiska,	  dnia	  15.11.2013	  
Agnieszka	  Konopka-‐Lulek	  

Do:	  Komisja	  Wspinaczki	  Wysokogórskiej	  PZA	  

Zwracamy	  się	  z	  prośbą	  o	  dofinansowanie	  zimowego	  wyjazdu	  w	  masyw	  Mont	  Blanc	  w	  trybie	  
unifikacyjnym.	  Uczestnikami	  wyjazdu	  są	  członkowie	  Wielkopolskiego	  Klubu	  Taternictwa	  Jaskiniowego	  
prowadzący	  działalność	  górską	  zarówno	  w	  górach	  wysokich	  (Himalaje,	  Tienszan,	  Cordiliera	  Blanca,	  
Kaukaz)	  jak	  również	  działalność	  wspinaczkową	  w	  Tatrach	  i	  Alpach,	  latem	  i	  zimą.	  

Skład:	  

Agnieszka	  Konopka	  –	  Lulek	  -‐	  Wielkopolski	  Klub	  Taternictwa	  Jaskiniowego	  	  
Paweł	  Lulek	  –	  Wielkopolski	  Klub	  Taternictwa	  Jaskiniowego	  

Termin:	  

styczeń	  -‐	  marzec	  2014	  w	  zależności	  od	  panujących	  w	  Alpach	  warunków	  i	  pogody	  

Cele:	  

-‐ Główny	  -‐	  Les	  Droites	  –	  Ginat,	  IV,	  5,	  1000m	  	  
-‐ Zastępczy	  -‐	  Mont	  Blanc	  du	  Tacul	  –	  Supercouloir	  –	  IV,	  5+,	  M6,	  800m	  

Cele	  mogą	  się	  zmienić	  w	  zależności	  od	  warunków	  panujących	  na	  drogach.	  

Koszty:	  

-‐	  przejazd	  –	  dystans	  ok.	  3000	  km	  =	  1500	  zł	  (koszt	  paliwa	  +	  opłat	  za	  autostrady)	  	  
-‐	  kolejki	  =	  ok.	  500	  zł	  
-‐	  wyżywienie,	  głównie	  z	  Polski	  ok.	  400	  zł/os	  =	  800	  zł	  	  
-‐	  noclegi	  –	  Gite	  w	  Chamonix	  (ok.	  15	  EUR/noc),	  ref.	  Argentiere	  –	  ok.	  12	  EUR/noc	  	  lub	  Cosmique	  (ok.	  32	  
EUR/noc)	  –	  ok.	  1000	  zł	  
Razem:	  ok.	  3800	  zł	  

Zasady	  finansowania:	  

Wyjazd	  będzie	  finansowany	  całkowicie	  ze	  środków	  własnych.	  Oczekiwane	  dofinansowanie	  ze	  środków	  
PZA	  -‐	  900	  pln	  na	  osobę.	  

Dotychczasowe	  dofinanowania	  PZA:	  

-‐ Agnieszka	  Konopka	  -‐	  Lulek	  –	  Alpy	  zima	  2012,	  udział	  w	  obozie	  unifikacyjnym	  w	  Morskim	  Oku	  
-‐ Paweł	  Lulek	  –	  Alpy	  zima	  2012,	  wyprawy	  jaskiniowe	  Prokletije:	  2007,	  2008,	  2009,	  2010,	  2011	  

Dziękujemy	  za	  rozpatrzenie	  naszej	  prośby.	  	  
Z	  taternickim	  pozdrowieniem	  	  

Agnieszka	  Konopka	  –	  Lulek	  
Paweł	  Lulek	  


