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Makalu 8463 m.n.p. 
Na zdjęciuu zaznaczono planowaną drogę wejscia na szczyt  
/dolna częsć drogi jest niewidoczna/.

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie mojego udziału w wyprawie narodowej kadry polskich 

himalaistów. Latem 2011 roku, jako członek polskiej wyprawy narodowej, kierowanej przez znanego himalaistę Artura 

Hajzera, składającej się z 12 uczestników, wybieram się w Himalaje. Naszym celem będzie zdobycie Makalu 8463 m.n.p. 

piątej co do wysokości góry świata. Planujemy wejść na szczyt drogą pierwszych zdobywców, bez użycia dodatkowego 

tlenu, jak na ambitną sportową wyprawę przystało. Makalu zaliczane jest do tzw. wysokich ośmiotysięczników. Dotychczas 

zdobyło go zaledwie 7 Polaków. Ewentualne wejście na ten szczyt bez użycia dodatkowego tlenu należałoby do kategorii 

„ciekawe powtórzenie”, bowiem ostatnie takie wejście Polaków na ten szczyt miało miejsce 22 lata temu!

  Jednym z warunków uczestnictwa w tym projekcie jest częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa i 

zakup niezbędnego sprzętu osobistego do działań na dużej wysokości. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do 

Pana Prezesa  o wsparcie �nansowe mojego projektu. Nasza wyprawa będzie szeroko komentowana w mediach /Patronaci 

Medialni: TVP 1, Newsweek, National Geographic, Polska Agencja Prasowa/.

W zamian za wsparcie �nansowe proponuję:

- możliwość zamieszczenia logo Sponsora na moim osobistym sprzęcie i ubraniach wyprawowych,

- możliwość przeprowadzenia specjalnej sesji fotogra�cznej w Nepalu i Himalajach z użyciem logo Sponsora,

  które można będzie wykorzystać do własnych - wewnętrznych i zewnetrznych - celów, wraz z prawami autorskimi.

- informacje o darczyńcach na prelekcjach i wystawie fotogra�i powyprawowej.

Powyższa lista jest tylko sugestią różnych wariantów i propozycji, w pełni podlega dyskusji merytorycznej.

Zasady �nansowania:

Planowany koszt udziału w wyprawie wynosi 25.000 zł, w tym:

- udział własny 8.000 zł

- sponsorzy 9.000 zł /Muszynianka, „Zgoda” Krynica Zdrój, Klub Wysokogórski Nowy Sącz, którego

   jestem aktywnym członkiem oraz prywatni darczyńcy/

- do zamknęicia budżetu brakuje 8.000 zł /jednak każda suma zostanie przyjęta z wdzięcznością/.

 Środki na wsparcie wyprawy można wpłacić na:

- moje konto Jacek Groń Bank Śąlski nr konta: 04 1050 1849 1000 0022 0956 6443 

- lub na konto Klubu Wysokogórskiego w Nowym Sączu, tytułem Jacek Groń Makalu 2011 r.

  Sądzę, że wspierajac moją wyprawę, Sądecka Izba Gospodarcza zyskałaby wizerunek organizacji 

otwartej na ciekawe i trudne wyzwania.

  Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Jacek Groń


