
Co zabrać na rejs?
1. Dokumenty

Wybierając  się  na  rejs,  w  pierwszej  kolejności  należy  pamiętać  o  dokumencie
identyfikacyjnym, na terenie Unii Europejskiej wystarczy nam dowód osobisty, jednakże
przy  przekraczaniu  granic  UE  będzie  niezbędny  paszport.  Paszport  musi  być  ważny
minimum 3 lub 6  miesięcy,  w zależności  od przepisów kraju  do którego się  udajemy.
Należy  sprawdzić,  czy  prawo danego Państwa nie  wymaga  wcześniejszego  wyrobienia
wizy, aby dostać się na jego terytorium. Ponadto w specjalnych przypadkach mogą być
wymagane inne zaświadczenia nt. stanu zdrowia, aktualnych szczepień itp.

Osoby będące kapitanem muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, poświadczone dokumentami
(np.  patent  żeglarski  lub  motorowodny,  certyfikat  SRC).  Dokumenty  takie  również  należy  bezwzględnie
zabrać ze sobą. W niektórych krajach, dwie osoby powinny mieć patent, więc trzeba to sprawdzić i pamiętać
o zabraniu takowych dokumentów przed wyjazdem.

Wybierając się na teren UE, warto wyrobić kartę EKUZ, która uprawnia do leczenia na terytorium
wspólnoty. W przeciwnym wypadku należy bezwzględnie się ubezpieczyć.

2.Środki pieniężne
Przed wyjazdem należy się zapoznać z przepisami kraju, czy nie wymagają posiadania minimalnej

kwoty pieniężnej,  i  w jakiej  formie można ją  mieć (gotówka, karty kredytowe, itp.)  Warto sprawdzić  w
banku,  czy  nasze  karty  płatnicze  będą  działały  na  terytorium  danego kraju  i  czy  wybieranie  gotówki  z
bankomatu lub płacenie kartą, nie jest obwarowane dodatkowymi kosztami w postaci wysokich prowizji.

3. Lekarstwa
Osoby chorujące na schorzenia lub choroby przewlekłe, jeżeli regularnie przyjmują leki, to powinny

się zaopatrzyć w zapas na czas rejsu, gdyż w danym kraju może być utrudniona możliwość ich nabycia,
poprzez dodatkowe przepisy, czy po prostu małą ilością aptek w pobliżu akwenu. Ponadto warto zabrać na
wszelki  wypadek leki  przeciwbólowe lub na przeziębienie,  które często występuje przy zmianie klimatu.
Warto zaopatrzyć się w środki na chorobę morską, jeżeli komuś zdarzyło się ciężko znosić rejs lub po prostu
nie  wie  jak  jego  organizm  zareaguje.  W Polsce  bez  recepty  zakupimy Lokomotiv  lub  Aviomarin,  warto
zapytać farmaceuty o poradę.

4. Ubrania
Na rejs warto być dobrze przygotowanym, w przypadku gdy wybieramy się na zimniejsze akweny, to

koniecznie należy się zaopatrzyć w dobry sztormiak (kurtka i  spodnie) oraz kalosze. Niezbędne będą też
ciepłe  ubrania,  porządny  sweter  czy  czapka.  W  przypadku  cieplejszych  wód  wystarczy  kurtka
przeciwdeszczowa. Dla aktywnych żeglarzy z pewnością przydadzą się rękawiczki żeglarskie. 

5. Obuwie
Na jachcie należy poruszać się w obuwiu gumowy, tak aby nie zniszczyć delikatnego pokładu jachtu.

Niewskazane będą również czarne podeszwy, które brudzą laminat.  Podeszwa powinna być przyczepna,
odradzamy klapki, na rzecz sandałów, z których stopa nie wypada. Na akwenach gdzie jest dużo kąpieli w
wodzie  i  skaliste  wybrzeże,  warto  zabrać  buty  na  jeżowce,  aby  uniknąć  bolesnego skaleczenia,  w razie
wdepnięcia w żyjątko.

6. Ochrona przeciwsłoneczna

Na wszystkich akwenach należy się odpowiednio zabezpieczyć przez słońcem, gdyż woda odbija
promienie słoneczne, wzmagając ich działanie. Niezbędne będą okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, krem
z filtrem UV oraz nakrycie głowy.

7. Bagaż
Na rejs należy się spakować umiejętnie i nie zabierać wiele rzeczy, z których nie będziemy korzystać,

gdyż na jachtach powierzchnia jest ograniczona. Odradzamy sztywne torby, walizki, na rzecz miękkich toreb,
takich które po wypakowaniu, da się złożyć. Aktualnie na większość rejsów nie trzeba pakować śpiworów,
gdyż armatorzy zapewniają w cenie lub za drobną opłatą, świeżą pościel, a znacznie zmniejsza to nasz bagaż.
Jedynie na zimnych wodach polecamy śpiwór, gdyż często jest on cieplejszy niż zwykła kołdra.

Poradnik Co zabrać na rejs jest własnością prywatną i można ją rozpowszechniać jedynie w celach niekomercyjnych
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