
Zalecenia na czas podróży autokarem z Wroc lawia na Ukrain ↪e.

1. Planowana jest podróż bezpośrednio na Ukrain ↪e, 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 Wroc lawskiej.

3. Bagaż należy podzielić na 2 cz ↪eści: zapakowany plecak, który b ↪edzie za ladowany do luku
bagażowego i niedost ↪epny podczas podróży, oraz bagaż podr ↪eczny zabierany do autobusu.

4. Bagaż podr ↪eczny powinien zawierać:

• Prowiant na ca ly okres podróży (najlepiej kanapki).

• Kanapki przygotowujemy z niepsuj ↪acych si ↪e produktów, np. pieczone mi ↪eso, żó lty
ser, sucha kie lbasa itp.

• Zapas picia na ca l ↪a podróż, np. woda mineralna w pojemnikach 3-5 l; puste pojem-
niki można zabrać ze sob ↪a, gdyż b ↪ed ↪a potrzebne na biwaku do przynoszenia wody.

• DOKUMENTY (paszport) i pieni ↪adze należy mieć w bagażu podr ↪ecznym, najlepiej
w dobrze zabezpieczonej saszetce.

• Przypominam, że Ukraina nie jest w strefie Schengen i należy bezwzgl ↪ednie zabrać
PASZPORT ważny przynajmniej 6 miesi ↪ecy.

5. Spożywanie alkoholu, w tym piwa, podczas podróży jest zakazane.

6. Palenie papierosów podczas podróży należy ograniczyć do minimum, gdyż postoje b ↪ed ↪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 posi lku typu obiad.

9. Ze wzgl ↪edu na liczebność grupy i d lugi czas podróży toaleta w autokarze jest w zasadzie
niedost ↪epna (tylko przypadki awaryjne). W zwi ↪azku z tym na postojach należy szybko
za latwiać potrzeby fizjologiczne i nie przed lużać czasu postoju.

Zasady zachowania si ↪e na biwaku.

1. Miejsce biwaku jest wybierane przez kierownictwo wyprawy.

2. Biwak musi być ścieśniony ze wzgl ↪edów 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 wzgl ↪edzie potrzeby innych uczestników wy-
prawy.
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• 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 niezw locznie przyst ↪apić do prac zwi ↪azanych z przygotowaniami
do wyj́scia na tras ↪e.

• Przygotowania obejmuj ↪a: mycie, przygotowanie i spożycie śniadania, przygotowanie
kanapek na drog ↪e, przygotowanie i ostudzenie herbaty na drog ↪e, wietrzenie i pa-
kowanie śpiworów, karimaty i namiotu, zebranie i utylizacja (zakopanie, spalenie)
odpadów.

• Pole biwakowe zostawiamy czyste i posprz ↪atane!

5. Na tras ↪e wychodzimy dwie godziny po budzeniu, zazwyczaj o godzinie 9.00. PUNKTU-
ALNIE! 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 sob ↪a min 2-3 litry wody,
gdyż na niektórych biwakach mog ↪a być k lopoty z wod ↪a do sporz ↪adzenia posi lków.

7. Przygotowanie obiadu (ciep lego posi lku) b ↪edzie możliwe dopiero na nast ↪epnym biwaku.

Zasady zachowania si ↪e w czasie d lugotrwa lego deszczu.

1. Zasady zachowania si ↪e w czasie burzy opisane s ↪a w informacjach TOPR, należy szukać w
googlach filmu “szko la górska TOPR – burze”.

Ogólnie rzecz bior ↪ac, burza jest mniej uci ↪ażliwa niż d lugotrwa ly deszcz – tzw. s lota.
Burz ↪e można przeczekać, a potem wysuszyć siebie i sprz ↪et.

2. D lugotrwa ly deszcz, np. trzydniówka, stwarza trudności w w ↪edrówce, zwi ↪ekszaj ↪ac nie-
bezpieczeństwo kontuzji (oślizg le kamienie i trawa) a także utrudnia orientacj ↪e w terenie.
Powstaj ↪a trudności z rozbiciem namiotu na biwaku bez jego przemoczenia, przygoto-
waniem posi lków, umyciem si ↪e, paleniem ogniska i prowadzeniem życia towarzyskiego.
Jesteśmy wtedy skazani na przebywanie w ciasnym namiocie z tymi samymi osobami i
dlatego dobrze jest zabrać ze sob ↪a np. kości lub karty do gry, jakieś uk ladanki.

UWAGA!: Nie zabieramy żadnych ci ↪eżkich ksi ↪ażek i czasopism ilustrowanych! (oj, bywa lo,
bywa lo).

3. Brak przestrzeni i ruchu skutkuje rozdrażnieniem, agresj ↪a, sk lonności ↪a do k lótni i apati ↪a.
Typowym objawem jest tzw. “gdybanie”, tj. szukanie winnych zaistnia lej sytuacji.
Prosz ↪e o tym pami ↪etać.

Niestety, d lugotrwa ly ci ↪ag ly deszcz może zepsuć nawet najlepiej zaplanowan ↪a
wypraw ↪e.
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4. Istotnym zagadnieniem jest ochrona śpiwora, ubrania i bielizny zapasowej przed przemo-
czeniem. Należy tak zabezpieczyć bielizn ↪e i odzież zapasow ↪a, aby zawsze mieć coć suchego
na zmian ↪e. Niedobrze jest też spać w mokrej odzieży. Trzeba psychicznie przygotować
si ↪e na przetrwanie z lej pogody.

Zbigniew K los
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