
NA NARTY ZJAZDOWE WYJAZD NA KILKA DNI, NP. AUTEM  
 
BUTY, SPODNIE  

 Buty wysokie  
 Skarpety narciarskie - wysokie  
 Spodnie narciarskie  

 
UBRANIE  

 Kurtka z dobrą wentylacją  

 Kurtka sztuczny puch z odpinanymi rękawami lub polar 150-200 jako ocieplenie  
 Gruba bielizna z długim rękawem (legginsy + bluza)  
 Cienka bielizna z długim rękawem (legginsy + bluza)  
 Bokserki termoaktywne  

 do wyboru: Chusta Buff (najbardziej funkcjonalna), maska przeciwwietrzna, kominiarka 
 Rękawice narciarskie  
 Rękawice polarowe nieprzewiewne (windstopper, windblock, x-block)  

 Czapka lub Cienka czapka pod kask np. fall stretch   
 
Pozostałe ubranie zależne od planowanych zajęć pozanarciarskich, np. rzeczy na basen, coś do 
spania, klapki  

 
HIGIENA 

 Ręcznik szybkoschnący lekki  
 Kosmetyczka turystyczna  
 Pasta do zębów mała  
 Mydło, szampon  

 Stopery do uszu  
 Krem z filtrem 
 Sztyft do ust 

 

 
SPRZĘT NARCIARSKI  

 Narty  
 Buty narciarskie  
 Kije (narciarskie lub trekkingowe)  
 Smar  

 Gogle  
 Kask  
 Zestaw lawinowy (jeśli w planie są wyjazdy poza trasę):  

- łopatka, sonda, detektor, plecak AVALUNG  
 
SPRZĘT  

 Termos 0,7 lub przy 2 osobach 1 litr  
 Plecak  
 System hydration (Camelback)  
 Latarka czołowa diodowa  

 Mały śrubokręt do wiązań,  
 Kubek  
 Scyzoryk  

 Srebrna taśma  
 Maly plecak dla tych co jeżdżą poza trasą lub zabierają rzeczy zapasowe na stok 
 Czołówka 

 
APTECZKA 

 Futerał apteczkowy, folia NRC, plastry, ogrzewacz do rąk/stóp 

 

RÓŻNE  
 Ubezpieczenie obejmujące narciarstwo (zwróć uwagę, czy nie obejmuje wyłącznie jazdy 

wyznaczonymi trasami narciarskimi)  

 Aparat fotograficzny 
 Cienka paszportówka  
 Portfel na pasek lub pasek ze skrytką 

 Okulary przeciwsłoneczne 
 Torebka biodrowa 



 Mapa 
 Suszarka do butów narciarskich 
 Telefon z tel. GOPR itd. + ładowarka   

 
 

Niektórzy zabieraja  

• Krótkofalówka (działa nawet jak nie ma zasięgu  )  

 
„RADY SPOD LADY"  

Do auta koniecznie łańcuchy na koła, kamizelki odblaskowe.  
 
Jeżeli jedziecie na tygodniowy turnus w Alpy to warto wyjeżdżać wcześniej niż inni. My startujemy 

z Austrii z reguły ok. 6:00, zaś z Włoch ok. 5:00 rano. Wszystko po to, aby uniknąć korków w 
dolinach i na autostradach, w których można czasami spędzić nawet 2-3h.  
 
Nawet jak jedziesz w marcu pamiętaj o łańcuchach.  

 
Jeżeli wypożyczasz auto, to upewnij sie na 100% że ma opony zimowe. Mieliśmy przypadek, że 
zamówiliśmy auto z oponami zimowymi – był to środek zimy, a dostaliśmy auto na letnich 

oponach. Dodam, że nie była to najtańsza wypożyczalnia.  
 


