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Poinformuj nas jak najwcześniej przed wyjazdem czego Ci ew. brakuje. 

 

OGÓLNIE 

• odzież odpowiednią do warunków panujących na zewnątrz w dzień i w nocy (przeciwdeszczową, ciepły polar, 

czapka, rękawiczki, koszulka T-shirt na zmianę, itp.), 

• ciepłą odzież i bieliznę zamienną, 

• buty trekkingowe, sportowe, 

• 2 niezależne źródła światła – czołówki (ew. jedno + zapas baterii) przy czym telefon nie jest źródłem światła, 

• plecak, w którym będziesz mógł zmieścić sprzęt osobisty i część sprzętu zespołowego, coś do jedzenia  

i picia na cały dzień, kurtkę i inne drobiazgi tak, aby nic nie wisiało na zewnątrz plecaka, 

• środki toaletowe, ręcznik, itp. sprawy, 

• apteczka osobista – jeśli przyjmujesz jakieś leki lub jesteś na coś uczulony koniecznie poinformuj o tym 

prowadzącego zajęcia instruktora (szczególnie chodzi tu o jad owadów: pszczoły, komary, pająki), 

• latem i zimą okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem, itp. 

• klapki lub obuwie na zmianę, 

• telefon + ładowarka sieciowa ew. powerbank, 

• dowód osobisty, 

• pieniądze na nocleg, wyżywienie, dojazd oraz opłatę za kurs / event. W Olsztynie oczywiście są bankomaty. 

 

WSPINACZKOWO 

• atestowany szpej osobisty, który chciałbyś używać (instruktor prowadzący zajęcia ma prawo zakazać używania 

sprzętu na naszych zajęciach, który nie spełnia norm i wytycznych, jest uszkodzony lub instruktor ma co do niego 

wątpliwości), 

• kask, 

 

JASKINIOWO 

• koniecznie kalosze – w jaskiniach jest często błoto lub stoi woda, 

• odzież, która może ulec zniszczeniu. Jeśli nie posiadasz specjalistycznego kombinezonu jaskiniowego najlepiej 

wybrać się do sklepu typu second hand i zakupić coś w miarę nieprzemakalnego i śliskiego np. kombinezon 

narciarski, ortalionowe spodnie i kurtka. Alternatywnym rozwiązaniem są też sklepy z odzieżą z demobilu.  

Odzież w jaskini będzie narażona na zniszczenie. 

• rękawiczki ogrodnicze gumowane 2 pary np. takie czerwone tzw. „wampirki” w odpowiednim rozmiarze –  

do kupienia w każdym markecie budowlanym lub ogrodniczym, 

• cienka czapka pod kask lub buff (kominek na szyję), 

• plus to co wspinaczkowo jeśli wybieramy się do jaskiń pionowych, 

 

BIWAKOWO 

• na akcję hamakową itp. spania w terenie konieczny będzie ciepły śpiwór, gdyż nawet latem w nocy  

i o świcie może być zimno, jasiek, 

• karimata, 

• ciepła czapka + buff (kominek na szyję), 

• sprzęt biwakowy do gotowania (kuchenka, palnik, nóż, itp. oprócz ogniska), 

• prowiant na ognisko, 

• duże / mocne worki na śmieci, 

• powerbank, 

Lista rzeczy, które 

powinieneś wziąć 

ze sobą na 

wyjazd. 


