Zalecenia na czas podróży autokarem z Wroclawia na Ukraine.
,
1. Planowana jest podróż bezpośrednio na Ukraine,
, bez noclegu po drodze.
2. Wyjazd jest planowany na dzień 16.07.2016 o godzinie 10.00. Zbiórka o godz. 9.00 przy
stacji kolejki “Polinka” obok budynku C-13 Politechniki Wroclawskiej.
3. Bagaż należy podzielić na 2 cześci:
zapakowany plecak, który bedzie
zaladowany do luku
,
,
bagażowego i niedostepny
podczas podróży, oraz bagaż podreczny
zabierany do autobusu.
,
,
4. Bagaż podreczny
powinien zawierać:
,
• Prowiant na caly okres podróży (najlepiej kanapki).
• Kanapki przygotowujemy z niepsujacych
sie, produktów, np. pieczone mieso,
żólty
,
,
ser, sucha kielbasa itp.
• Zapas picia na cala, podróż, np. woda mineralna w pojemnikach 3-5 l; puste pojemniki można zabrać ze soba,, gdyż bed
, a, potrzebne na biwaku do przynoszenia wody.
• DOKUMENTY (paszport) i pieniadze
należy mieć w bagażu podrecznym,
najlepiej
,
,
w dobrze zabezpieczonej saszetce.
• Przypominam, że Ukraina nie jest w strefie Schengen i należy bezwzglednie
zabrać
,
PASZPORT ważny przynajmniej 6 miesiecy.
,
5. Spożywanie alkoholu, w tym piwa, podczas podróży jest zakazane.
6. Palenie papierosów podczas podróży należy ograniczyć do minimum, gdyż postoje bed
, a,
bardzo nieliczne.
7. Odpadki i opakowania po jedzeniu należy wrzucać do przygotowanych worków na śmieci.
Autokar musi pozostać czysty, gdyż świadczy to o kulturze uczestników wyprawy.
8. W czasie podróży nie jest planowany żaden postój na spożycie posilku typu obiad.
9. Ze wzgledu
na liczebność grupy i dlugi czas podróży toaleta w autokarze jest w zasadzie
,
niedostepna
(tylko przypadki awaryjne). W zwiazku
z tym na postojach należy szybko
,
,
zalatwiać potrzeby fizjologiczne i nie przedlużać czasu postoju.

Zasady zachowania sie, na biwaku.
1. Miejsce biwaku jest wybierane przez kierownictwo wyprawy.
2. Biwak musi być ścieśniony ze wzgledów
bezpieczeństwa.
,
3. Po przybyciu na miejsce biwaku w pierwszej kolejności trzeba rozbić namiot w miejscu
wskazanym przez kierownictwo.
UWAGA!:
• Przy rozbijaniu namiotu należy mieć na wzgledzie
potrzeby innych uczestników wy,
prawy.
1

• Biwakowanie poza wyznaczonym miejscem jest niedozwolone.
4. Budzenie standardowo o godzinie 7.00. W niektóre dni może być wcześniej.
UWAGA!:
• Budzenie przez kierownika wyprawy.
• Po obudzeniu trzeba niezwlocznie przystapić
do prac zwiazanych
z przygotowaniami
,
,
do wyjścia na trase.
,
• Przygotowania obejmuja:, mycie, przygotowanie i spożycie śniadania, przygotowanie
kanapek na droge,
, przygotowanie i ostudzenie herbaty na droge,
, wietrzenie i pakowanie śpiworów, karimaty i namiotu, zebranie i utylizacja (zakopanie, spalenie)
odpadów.
• Pole biwakowe zostawiamy czyste i posprzatane!
,
5. Na trase, wychodzimy dwie godziny po budzeniu, zazwyczaj o godzinie 9.00. PUNKTUALNIE! Każdy uczestnik powinien być wtedy najedzony i napojony, posiadać kanapki na
drugie śniadanie i zapas 1-1.5 l ostudzonej herbaty.
6. Ponieważ na szlaku graniowym nie ma wody, należy zabrać ze soba, min 2-3 litry wody,
gdyż na niektórych biwakach moga, być klopoty z woda, do sporzadzenia
posilków.
,
7. Przygotowanie obiadu (cieplego posilku) bedzie
możliwe dopiero na nastepnym
biwaku.
,
,

Zasady zachowania sie, w czasie dlugotrwalego deszczu.
1. Zasady zachowania sie, w czasie burzy opisane sa, w informacjach TOPR, należy szukać w
googlach filmu “szkola górska TOPR – burze”.
Ogólnie rzecz biorac,
burza jest mniej uciażliwa
niż dlugotrwaly deszcz – tzw. slota.
,
,
Burze, można przeczekać, a potem wysuszyć siebie i sprzet.
,
2. Dlugotrwaly deszcz, np. trzydniówka, stwarza trudności w wedrówce,
zwiekszaj
ac
, nie,
,
bezpieczeństwo kontuzji (oślizgle kamienie i trawa) a także utrudnia orientacje, w terenie.
Powstaja, trudności z rozbiciem namiotu na biwaku bez jego przemoczenia, przygotowaniem posilków, umyciem sie,
, paleniem ogniska i prowadzeniem życia towarzyskiego.
Jesteśmy wtedy skazani na przebywanie w ciasnym namiocie z tymi samymi osobami i
dlatego dobrze jest zabrać ze soba, np. kości lub karty do gry, jakieś ukladanki.
UWAGA!: Nie zabieramy żadnych cieżkich
ksiażek
i czasopism ilustrowanych! (oj, bywalo,
,
,
bywalo).
3. Brak przestrzeni i ruchu skutkuje rozdrażnieniem, agresja,, sklonnościa, do klótni i apatia.,
Typowym objawem jest tzw. “gdybanie”, tj. szukanie winnych zaistnialej sytuacji.
Prosze, o tym pamietać.
,
Niestety, dlugotrwaly ciag
, ly deszcz może zepsuć nawet najlepiej zaplanowana,
wyprawe.
,
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4. Istotnym zagadnieniem jest ochrona śpiwora, ubrania i bielizny zapasowej przed przemoczeniem. Należy tak zabezpieczyć bielizne, i odzież zapasowa,, aby zawsze mieć coć suchego
na zmiane.
, Niedobrze jest też spać w mokrej odzieży. Trzeba psychicznie przygotować
sie, na przetrwanie zlej pogody.
Zbigniew Klos
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