Obóz wspinaczkowy na Sycylii
w terminie 10-17 kwietnia 2019 & 10-17 sierpnia 2019

1. Ilość dni: 6 dni (z przelotami 7 dni)
2. Cena: od 1349 zł - w cenie zawiera się
a. Opieka wspinaczkowa,
b. Dostęp do sprzętu: liny, ekspresy,
c. Polisa ubezpieczeniowa

3. Liczebność grupy – od 4 do 7 osób
4. Sprzęt wspinaczkowy: uczestnik we własnym zakresie winien posiadać co najmniej:
a. Uprząż
b. Przyrząd asekuracyjno-zjazdowy
c. Trzy karabinki osobiste w tym co najmniej jeden HMS
d. Kask
e. Lonża – pętla z taśmy 70-80cm długości
f. Pętla na węzeł samozaciskowy
5. Noclegi: mobile home na campingu El Bahira lub kwatery w San Vito Lo Capo (ok. 400600zł/os/pobyt)
6. Przelot i przejazdy: z Wrocławia lub Krakowa – ok. 500-700zł w obie strony, przejazdy na
miejscu – wynajem auta – ok. 200zł/os + koszty paliwa, parkingów etc.
7. Wyżywienie etc.: we własnym zakresie, w mobile homach i na kwaterach sa aneksy
kuchenne,
8. Minimalne wymagania: minimum ukończony kurs wspinaczki po drogach sportowych

8. Rejon działania:
Sycylia - włoska wyspa na Morzu Śródziemnym słynąca z doskonałych win, wulkanu Etna i....
włoskiej mafii, jest także RAJEM WSPINACZKOWYM. Klimat śródziemnomorski, sporadycznie
zdarzające sie opady, a przede wszystkim różnorodność skalnego wspinania od stalaktytów,
kalafiorów, grzybów skalnych, kaloryferów, po groty i jaskinie czynią ten rejon obowiązkowym
punktem na mapie wspinaczkowej każdego wspinacza. W 2011 roku podczas festiwalu
wspinaczkowego na wyspę zawitał sam Adam Ondra, otwierając przy okazji pierwszą drogę w
stopniu trudności 9a na wyspie. San Vito Lo Capo koło Trapani to centrum wspinaczkowe tej
włoskiej wyspy – przyjemne i nietrudne klify Salinelli, czy bardziej wymagająca ściana Never
Sleeping Wall w Custonacii, po legendarne i bardzo trudne groty Lost World w Macari czekają na
miłośników wspinaczek na tej skąpanej w słońcu śródziemnomorskiej wyspie !

9. Cele obozu wspinaczkowego:
a. Poprawa i szlifowanie techniki wspinania w różnorakich formacjach, od połogich płyt
poprzez rysy i zacięcia, a skończywszy na przewieszeniach oraz podniesienie ogólnego
poziomu pokonywanych trudności wspinaczkowych,
b. Zapoznanie się różnorodnymi formami treningu, indywidualne propozycje treningowe dla
uczestników wg zasady wzmacniania najsłabszych stron,
c. Preferowana będzie wspinaczka z dolną asekuracją – ale oczywiście uczestnik ostatecznie
decyduje jak chce się wspinać !
d. Dla tych uczestników, którzy nigdy wcześniej nie byli na wyjeździe wspinaczkowym poza
granicami Polski niezapomnianym doświadczeniem sama wspinaczka w skale!

ZAPRASZAMY!

Karpniki 2.12.2018r.

