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Konrad Ociepka 
/…/ 
 
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego wyjazdu. 
 
Wniosek o dofinansowanie. 
 

1. Planowany cel i termin wyjazdu: 
 
W tym roku chcemy zrealizować plan, którego z powodów finansowych nie mogliśmy 
zrealizować w roku poprzednim. Ale cele tak naprawdę są dwa:    
 

I. Petite Voie 8b, Alex Huber, 2005 r., Grand Capucin, Mount Blanc  
II.  End of silence 8b+, Thomas Huber, 1994 r., Berchtesgaden Alpen, Niemcy 

 
W tym momencie nie wiemy jeszcze w jakiej kolejności będziemy próbować te drogi. 
Pewnym punktem wyjazdu jest Puchar Świata w Chamonix (12-13.07.2010), w którym 
zespół weźmie udział. Z powodu nie rozwiązanych jeszcze kłopotów organizacyjnych nie 
wiemy, czy End of Silence będzie naszym pierwszym celem i spróbujemy ją przed 
zawodami w Chamonix, czy prosto z Polski wyruszymy na Puchar Świata i od razu po 
zawodach wyjedzimy kolejką na Aiguille du Midi. Planujemy przejść drogę w okresie 
nie dłuŜszym niŜ 2 tygodnie i pozostały czas poświęcić na wspinanie w Berchtesgaden, 
lub dwa tygodnie przed zawodami zarezerwować na próby na End of Silence, 
wystartować w Chamonix i później rozłoŜyć obóz pod Grand Capucinem.   
 
Cele są ambitne, ale ich wybór popieramy dość szybkim przejściem dwóch dróg 
wielowyciągowych w stopniu 8b, w kwietniu 2009 roku: Mezzogiorno di Fuoco, 270m 
oraz Hotel Supramonte, 400m. Ta ostatnia droga zajęła nam zaledwie 3 dni. Naturalnym 
krokiem jest wybór czegoś trudniejszego. 
Zdaje się, Ŝe aktualny moment jest idealny do realizacji naszych celów, zespół dysponuje 
lepszą formą niŜ w zeszłym roku, co jest widoczne w wykazie przejść.    
.  
 
Termin:  lipiec, lub od połowy lipca do połowy sierpnia 
  
2. Skład wyjazdu 
 
 - Marcin Wszołek (KS Korona) 
 - Konrad Ociepka (KS Korona) 
 
3. Kosztorys wyjazdu: 
 
Dojazd - samochodem ok. 3000 km tam i z powrotem + jazda na miejscu = 3500km. 



 

 

Około 300 euro na benzynę. Jeden kurs na Aiguille du Midi - 40 euro za osobę. 
 
Noclegi - częściowo pod scianą, cześciowo w schronisku - 15euro za noc na osobę. 
Około 240 euro na spanie. 
 
WyŜywienie - cześciowo zapasy z polski + podstawowe artykuły spoŜywcze na miejscu. 
Około 200 euro na jedzenie. 
 
W przeliczeniu potrzebujemy około 3000 złotych na zespół. 
 
4. Zasady finansowania: 
 
Udział własny: 1000zł (po 500zł na osobę) 
Oczekiwane dofinansowanie na osobę z PZA: 1000zł 
  
5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA: 
 
Wielokrotnie otrzymywaliśmy dofinansowanie z PZA na udział w zawodach 
międzynarodowych oraz na zgrupowania kadry narodowej. 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 
 
Konrad Ociepka, 
Marcin Wszołek 


