Oferta _Elbrus – wersja 3.0

Elbrus (ros. Эльбрус) położony jest w zachodniej części głównego łańcucha Kaukazu, na terenie republiki
Kabardzko-Bałkarskiej, 11km od granicy Rosji z Gruzją. Szczyt ma dwa wierzchołki – zachodni i wschodni oddalone od
siebie o około 3km, z różnicą wypiętrzenia zaledwie 21m. Zachodni wierzchołek, zdobyty po raz pierwszy w 1874r.
z wysokością 5642m n.p.m. stanowi najwyższy szczyt całego Kaukazu, Rosji oraz Europy (według Messnera). Jako
najwyższy, zaliczany jest do Korony Ziemi, widniejąc na liście siedmiu (konkretnie dziewięciu), najwyższych szczytów
wszystkich kontynentów. Według Reinholda Messnera i jego zwolenników jest reprezentantem Europy, jednak
według unii geograficznej leży już poza jej granicami, a reprezentantem naszego kontynentu jest Mont Blanc –
4810m n.p.m. Żeby poszczycić się zdobyciem najwyższego szczytu Europy, trzeba dla pewności zaliczyć obydwie góry.
Mont Blanc już zdobyliśmy, teraz celem naszej wyprawy jest Elbrus.

Chcielibyśmy zaproponować państwu współpracę polegającą na wsparciu naszej najbliższej wyprawy. Nasza
współpraca może mieć korzyści dla obu stron. Przede wszystkim jest to znakomita i stosunkowo tania forma reklamy
w środowisku górskim, podróżniczym i ogólnospołecznym. Nasze podróże staramy się bardzo dokładnie
dokumentować, fotograficznie w formie internetowych galerii, oraz pisemnie w postaci dzienników publikowanych w
Internecie. W relacji staramy się umieszczać nie tylko nasze przeżycia, ale często praktyczne uwagi, rekomendując
również sprzęt używany na wyprawie. Nasz sponsor może liczyć na:



Publikację materiałów promocyjnych, logo oraz
podziękowań w naszym dzienniku i relacji.
Testy jego produktów w ekstremalnych
warunkach i publikację pozytywnych opinii, nie
tylko w naszym dzienniku.




Zamieszczenie logo w pokazach slajdów i na
zdjęciach z wyprawy.
Zdjęcia z banerem sponsora oraz inne materiały
z wyprawy.

Dodatkowo możemy zaoferować powierzchnię ubrań i plecaków na naszywki reklamowe, oraz wszelkie inne
formy reklamowe do uzgodnienia. Dotychczas prezentowaliśmy swoje wyprawy w schronisku w Dolinie Pięciu
Stawów, klubie podróżników Śródziemie oraz na antenie Radia17 i Radia Plus. W związku z dużymi kosztami całej
wyprawy, będziemy Państwu wdzięczni za każdą, choćby najmniejszą pomoc finansową lub materialną. Będziemy
zadowoleni sponsoringiem zarówno części kosztów, jak również drobnymi gadżetami, ubraniami, czy sprzętem
przydatnym na wyprawie. Liczy się każda pomoc. Zainteresowanych wsparciem naszego przedsięwzięcia, prosimy o
kontakt e-mailowy pod adresem wiktor.rozmus@gmail.com lub odwiedzenie naszej strony internetowej pod
adresem: www.elbrusexpedition.pl gdzie przeczytać można wszystkie szczegóły naszej przyszłej wyprawy.
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Kim jesteśmy?
W skrócie …jesteśmy grupą młodych, ambitnych ludzi, kochających góry i wyprawy. W większości poznaliśmy
się przez Internet i mimo, iż dzieli nas długość całej Polski, staramy się często spotykać na różnych wyjazdach.

Wiktor

Kaśka

Rafał

Marcin

Grzegorz

Kaśka

Kraków
Podróżnik,
fotoamator,
licencjonowany pilot
i przewodnik
wycieczek. Absolwent
kursu wspinaczki
skalnej oraz
taternictwa
jaskiniowego. Członek
Klubu
Wysokogórskiego
Kraków. Na co dzień
informatyk pracujący
za biurkiem. W swej
karierze odwiedził
wiele pasm górskich,
między innymi
Himalaje i Alpy.

Gdańsk
Z wykształcenia
informatyk
i ekonomista,
obecnie pracuje
w bankowości.
Mimo, iż do gór
musi przejechać
całą Polskę, często
je odwiedza. Poza
polskimi górami
odwiedziła między
innymi Atlas wysoki
gdzie zdobyła
najwyższy szczyt
pasma.
Doświadczona
globtroterka
z praktyką
wspinaczkową.

Starogard Gdański
Licencjonowany
taternik jaskiniowy
i Prezes
Starogardzkiego
Klubu Taternictwa
Jaskiniowego. Od
młodości zapalony
grotołaz i miłośnik
gór, nie tylko Tatr.
W swej karierze
odwiedził między
innymi rumuńskie
Munţii Făgăraş,
Munţii Retezat,
Tatry słowackie
a ostatnio nawet
Himalaje i Alpy.

Starogard Gdański
Prywatny
przedsiębiorca,
taternik jaskiniowy,
od młodości wspina
się po górach
i jaskiniach, na co
kiedyś przeznaczał
wszystkie zarobione
przez siebie
pieniądze. Dobrze
zna Tatry jak
i Himalaje. Obecnie
prowadzi własną
firmę zajmującą się
pracami
wysokościowymi.

Starogard Gdański
Towarzyszy
Marcinowi
i Rafałowi od
początku eksploracji
jaskiń, gdzie zdobył
doświadczenie
i bardzo dobre
obeznanie
z technikami
linowymi. Od kilku
lat aktywnie chodzi
po górach, porwie
się na każdy, nie
ważne jak odważny
plan.

Kraków
Przyszły filolog
szwedzki zakochany
w Skandynawii.
Chodzi po górach od
6 roku życia, na
początku wnoszona
na barana, potem
o własnych siłach.
Na razie Beskidy
i Tatry, ze
szczególnym
umiłowaniem
Bieszczad i Beskidu
Sądeckiego. Była też
w górach
skandynawskich:
Szwecja –
Vindelfjaellen oraz
norweskich Hardangervidda.

Nasze dotychczasowe publikacje to „Himalaje Nepalu
Drogą do Everest Base Camp”, oraz „Z dachu Europy –
Mont Blanc”. Relacje pisane są w formie e-książek,
natomiast w Internecie publikujemy wersję skróconą
z linkiem do kompletnej relacji. Tekst cieszy się dużą
popularnością i bardzo dobrą opinią (pierwsze miejsce
w konkursie wydawnictwa Bezdroża). W każdej wersji
z przyszłych relacji możemy podziękować ewentualnym
sponsorom, w ten sposób promując ich wizerunek na wielu
portalach, oraz u naszych patronów medialnych.
Ostatnia relacja ze zdobywania najwyższego szczytu zjednoczonej Europy, ukazała się między innymi w portalach:

Dziennik w pełnej wersji można pobrać pod adresem: http://www.share.wiktor.boo.pl/Alpy_MB.zip
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