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Co zabrać na spływ kajakowy - kilkudniowy 

 
namiot (najlepiej niewielkie IGLO, modne ostatnio namioty typu ONE SECOND są po złożeniu 
zbyt duże, żeby zapakować je do kajaka, jeżeli bagaże będą przewożone autem to gabaryty nie 
mają aż takiego wielkiego znaczenia) 

 śpiwór (o parametrach adekwatnych do pory roku) 
 karimatę, matę samo pompującą się lub materac 
 poduszka (jasiek) 
 pompkę do materaca 
 butlę turystyczną z palnikiem 
 zapałki lub zapalniczki 
 saperkę 
 siekierkę 
 latarkę (lampki, jakieś oświetlenie) 

 
menażki (aluminiowe, metalowe, które mogą służyć do zagotowania wody), patelnia mała, 
kubki metalowe (mogą być plastikowe, ale niepękające z dobrego materiału), sztućce (łyżka, 
widelec, nóż dobry, otwieracz do konserw) 

 termos na gorący napój w zimne dni do kajaka 
 środki na komary 
 akcesoria przeciwsłoneczne (krem, kapelusz, czapka z daszkiem, okulary) 

 
apteczkę (rękawiczki jednorazowe, środki od oparzeń słonecznych, od ukąszeń komarów i 
wszelkich skaleczeń, opatrunki, nożyczki, woda utleniona oraz leki przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe, wapno na alergię itp.) 

 worki na śmieci 

 
worki z grubej folii, worki żeglarskie lub pojemniki hermetyczne do zabezpieczania bagaży 
przed zamoknięciem w szczególności kluczyki, telefony, dokumenty, pieniądze i inne 
drogocenne rzeczy 

 buty (sandały do kajaka, pełne obuwie na biwak) 
 strój kąpielowy, kąpielówki 

 odzież biwakową i do spania (w tym na chłodniejsze dni i wieczory, obowiązkowo polar i 
kurtka przeciwdeszczowa) 

 przybory toaletowe (papier toaletowy, szczoteczka do mycia zębów, ręcznik itd.) 
 mapy, przewodniki 
 instrumenty muzyczne, piłka, karty, książka 
 aparat fotograficzny 
 ważniejsze nr telefonów spisać na kartce, aby w razie potrzeby mieć pod ręką 
 pojemnik na wodę i zapas "picia" (np. woda mineralna) 
 jedzenie (preferowane te, nie psujące się szybko) 

 
Wytrzymała linka o średnicy 8 do 10 mm do wykorzystania w charakterze cumki, może być z 
karabińczykiem, (jeżeli mamy linkę przypiętą do kajaka bądź w kajaku, koniecznie musimy 
mieć ostry nóż przy sobie łatwy do wyjęcia)  

 ładowarki do telefonów, aparatów, powerbanki 
 rękawiczki (bez palcowe) dla większego komfortu wiosłowania 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


