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lista kajakowa ogólna

plecak ~70l/worek transportowy 25l
śledzie 6 sztuk/płachta 4x3m
linki-gumki 4szt/150cm
linka fi4mm 4szt/3m
linka fi 6mm /10mb
hamak / śpiwór / karimata
mała płachta pod karimate
moskitiera / czołówka
lampka do hamaka / saperka
maczeta / siekiera / nóż
rękawiczki robocze
kociołek / linki / łańcuszek
scyzoryk / łyżka / kubek
menażka z pokrywką
palnik / gaz około 350g
krzesiwo / zapalniczka
mała beczka 15l szczelna
worki 2szt / mniejsze worki 10szt
jeszcze mniejsze worki 10szt,
pojemnik na telefon
woreczki na śmieci / papier toaletowy
taśma szara klejąca
szkot/trytytki/nić i igła/parakord
środki na komary/kleszcze
buty trapery/buty do kajaka
miarka do alko/kurtka lekka
kapelusz/czapka na noc
spodnie długie/spodenki do kajaka
skarpetki 1+1/dres (góra, dół),
polar/koszulki 2+1/majtki 1+1
ręcznik/ponczo na deszcz
spodnie rybaczki/telefon
kasa, dowód/zapasowe baterie,
okulary do czytania/okulary ciemne
płyn do mycia garów
pianka na wodę/krem uv20
mapa/kompas/kartka do zapisków
długopis/termometr
aparat do fotek/statyw,
filmy fotograficzne,
zestaw przetrwania,
śledź kiszony :)
sól, pieprz, majonez,
kawa, miód, cytryna, herbata, cukier
parę słoików z mięsem
chleb/konserwa rybna/boczuś

lista tatrowa-zimowa-łykendowa

moko pokój 10 albo 8 
raki/stuptuty/narty/rakiety
1,5l nalewek na dwie osoby
okulary p.sł/gogle
kijki i rozetki/czekan
rękawice/buty/skarpety
bielizna/polar/czapka
statyw/aparat/filmy
obiektyw/lornetka
czołówka/baterie/powerbank
mapa/dokumenty/ogień
kasa/prince polo/bount
kawa/cukier/kardamon/cytryna
łyżeczka/woda/palnik/gaz
ręcznik/mydło/pasta do zębów
scyzoryk/papier toaletowy
klapki/złodziejka do prądu
telefon/ładowarka

uwaga: 
lista kajakowa minimum

kasa, telefon, dowód
szczelny pojemnik na dokumenty
worek czarny 2x25L, plecak
hamak, śpiwór, karimata, płachta 4x3
linka 10m fi 6mm, linka 15m fi 3mm 
polar, kurtka, czapka na noc, dres
buty wysokie, klapki do wody
spodnie długie, spodnie krótkie
spodenki do kajaka
koszulka 2, majtki 2, skarpetki 2
ręcznik, mydło, szczoteczka  
ponczo na deszcz
czołówka, baterie, okulary sł.
kubek, łyżka, nóż
papier toaletowy, jakieś żarełko
woreczki średnie20x30 6szt

dodatek techniczny do hamaka

długość hamaka:
120cm+wysokość człeka 
lub: 
długość człeka x 1.6

cięciwa:
to 83% długości hamaka

wysokość wieszania na drzewie:
około 170cm nad ziemią

wysokość zwisu nad ziemią:
około 50cm

przed powieszeniem hamaka popatrz 
w górę

lista bieszczadzka 3dni
lato/zima

plecak/mała mata
kompas/mapa/notes/długopis
buty górskie/sandały
kurtka lekka/ponczo
kapelusz/czapka/kijki
okulary/przeciw.sł
koszulka x3/majtki x3
skarpety x3/ciepły polar 
dwie pary spodni/pasek
kominiarka/arafatka
kubek/termos/menażka
nóż/łyżka/łyżeczka/scyzoryk
herbata/cytryna/kardamon
kawa/cukier/miód
woda/masło/smalec/kiełbasa/chleb
owoce/prince polo
ręcznik/mydło/pasta do zębów
woreczki na śmieci/apteczka
papier toaletowy
telefon/ładowarka/kabelek/p.bank
latarka/czołówka/baterie
scyzoryk/zapalniczka/krzesiwo
parakord/niezbędnik
alkohol/sok/piwo
karty/krzyżówka/gazeta
kasa/dokumenty
aparat cyfra
aparat6x7/aparat 36x24
filmy 120/filmy małe
obiektywy/statyw



lista kajakowa włoda

worek tr. 25l na piwo
worek tranportowy 80l:
śledzie 6 sztuk/tarp 4x3m
linka fi6-10mb/linka fi8-20mb
linka odciąg4szt/prusik2szt
hamak z zawiesiem
śpiwór/karimata/koc/ręcznik
worki duże do kajaka 4szt
woreczki strunowe30x40 10szt
worki na śmieci 3szt
buty trapery / sandały
kurtka lekka przeciwdeszczowa
kapelusz / czapka na noc
spodnie długie / spodenki do kajaka
skarpetki 1+1 / dres (góra, dół)
polar / koszulki 2+1 / majtki 1+1
ponczo na deszczową pogodę
parę słoików z mięsem / pasztet
chleb / konserwa rybna
boczuś / kiełbasa / siekierka
papier toaletowy / niezbędnik
miarka alko
beczka 15l:
menażka / kubek / łyżka / łyżeczka
gaz / palnik / baterie
pojemnik na telefon
chusteczki mokrex2
chusteczki higieniczne 4op
czołówka / lampka do hamaka
gaz obronny / szmatka / nóż manly
rękawiczki / okulary / okulary p.sł.
Zapalniczka / krzesiwo / ostrzałka
powerB / kabelekT / ładowarka 
m.tool / kropelka / trytyki
scyzoryk / niezbędnik
szczoteczka / pasta / masznka
palnik / gaz około 350g
taśma szara klejąca
szkot/nić i igła
telefon / kasa / dowód
płyn do mycia garów i mycia
mapa / kompas
kartka do zapisków / długopis
termometr / aparat do fotek
krem uv20 / entil / octedin / p.komar
plastry / bandaże / p.bólowe /na gardło
sól / chili / przyprawa / majonez 
kechup / miód / czaga
czekolada 

lista helowa wekendowa

chleb, żurek
musztarda, boczuś
salceson, pasztet
naleweczka, ocet

lornetka,kompas
mapa, czołówka
lina 20m fi10
buty wysokie
spodnie długie
spodnie krótkie
skarpetki, spodenki
okulary
szczoteczka
maszynka do golenia
mydło, ręcznik
kubek na kawe
wódeczka, naleweczka
telefon, kaska, dokumenty
aparat, karty, baterie
kawa, miód

koszulki, polar, kurtka
plecak, kapelusz, nożyk
siekierka, piła mała


