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NIEZBĘDNIK KAJAKARZA
To, co powinniśmy zabrać ze sobą na kilkudniowy spływ kajakowy/canoe zależy w głównej
mierze od tego, czy będzie to spływ indywidualny, czy zorganizowany. W tym drugim
przypadku ważne jest to, czy zapewniony będzie codzienny transport bagaży, czy zapewnione
będą posiłki, nocleg i jego rodzaj. Jeśli korzystać będziemy z dodatkowego transportu, to
zabrać możemy ze sobą znacznie więcej rzeczy bez konieczności fachowego pakowania.
Płynąc z całym dobytkiem w kajaku musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu go
przed wodą oraz o tym, że oprócz bagaży w kajaku musi pozostać też miejsce dla nas.
Na spływ kajakowy/canoe polecamy zabrać ze sobą między innymi:
•

namiot (jeśli namiot ma płynąć w kajaku, to najlepiej aby charakteryzował się małymi
gabarytami ułatwiającymi umieszczenie go wewnątrz kajaka. Namioty samo
rozkładające się po spakowaniu mają owalny kształt i nie mieszczą się zazwyczaj w
kajaku)

•

śpiwór (adekwatny do pory roku)

•

karimatę lub materac samo pompujący (jest znacznie wygodniejszy)

•

butlę turystyczną z palnikiem

•

źródło ognia (zapałki, zapalniczkę lub krzesiwo)

•

zapasy wody i żywności

•

naładowany telefon

•

latarkę (np. czołówkę – nie angażuje rąk)

•

porządny nóż, scyzoryk, menażkę, sztućce

•

opcjonalnie saperkę, siekierkę (ta druga na Biebrzy nie jest niezbędna gdyż po trasie
nie ma lasów)

•

apteczkę

•

repelenty przeciw komarom

•

akcesoria przeciwsłoneczne (krem, kapelusz/czapka, chusta, okulary) – Biebrza płynie
terenami otwartymi
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•

worki na śmieci

•

opakowania

wodoszczelne

(szczególności

na

kluczyki,

telefon,

dokumenty,

pieniądze), np. worki wodoszczelne lub grube worki na śmieci, beczki.
•

odpowiednie obuwie adekwatne do pory roku (neoprenowe buty, sandały, pełne
obuwie)

•

odzież na każdą pogodę (ciepłą, przeciwdeszczową, chroniącą przed słońcem)

•

strój kąpielowy

•

odzież biwakową i do spania (w tym obowiązkowo polar i kurtka przeciwdeszczowa)

•

przybory toaletowe

•

mapy, przewodniki

•

instrumenty muzyczne

•

piłka, karty, książka

•

aparat fotograficzny

•

pieniądz w gotówce (karta może okazać się bezużyteczna)

