
BEZPIECZNE        BEZPIECZNE        
WAKACJE            WAKACJE            

w górachw górach



Wakacje zbliżają się wielkimi krokami 
i już wkrótce na górskich szlakach 

ponownie pojawią się turyści, 
wśród których możesz być i Ty.

 Niezależnie od pory roku, górscy piechurzy 
mierzą się z żywiołem, którego nie można 
lekceważyć. Aby przygoda nie zmieniła 

się w dramat, poznaj zasady 
bezpieczeństwa w górach – one 
zapewnią nie tylko przyjemne, 

ale też bezpieczne wakacje.



Dokładnie zaplanuj trasę wędrówki 
i sprawdź lokalizację schronisk 

górskich i leśniczówek – stanowią 
one doskonałe schronienie 

w przypadku nagłej zmiany pogody.



Trasa wycieczki powinna być tak dobrana, 
by była zgodna z Twoją kondycją. 

Jeśli dopiero zaczynasz swoją górską 
przygodę, zacznij od spokojnych 

i łatwych szlaków.



Zapisz w telefonie komórkowym numery 
najbliższych placówek GOPR, czyli 

Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.



Na wycieczkę w góry zabierz: plecak, 
latarkę, naładowany telefon 

komórkowy, podręczną apteczkę, 
ciepłe ubranie (polar, czapka, szalik, 

rękawiczki, ciepłe skarpety), pelerynę 
przeciwdeszczową, mapę oraz 

prowiant, wodę do picia oraz gwizdek 
do sygnalizacji miejsca pobytu.



Nie zapomnij o „czymś słodkim”, 
np. batoniku czy czekoladzie. 

Taka „bomba kaloryczna” 
jest niezawodna 

w sytuacjach kryzysowych.



Na wycieczkę w góry ubierz się 
odpowiednio do pogody, nałóż 

wygodne obuwie 
(najlepiej sięgające za kostkę).



W lecie niezbędne jest nakrycie głowy 
oraz okulary przeciwsłoneczne.



Pamiętaj, że wychodząc w góry należy 
zostawić w schronisku wiadomość:
 dokąd idziesz i o której godzinie 

planujesz powrót.



Na górskie wycieczki wybieraj się pod 
opieką rodziców, opiekunów bądź 

doświadczonych turystów.



Nie wspinaj się na nieznane szczyty.



Poruszaj się tylko
oznakowanymi szlakami.



Gdy zbliża się burza, staraj się 
jak najszybciej wrócić z obranej drogi 
w bezpieczne miejsce. Gdy Ci się to 

jednak nie uda, zminimalizuj we 
własnym zakresie ryzyko uderzenia 

pioruna. Unikaj zaś przede wszystkim 
strumyków, pojedynczych drzew 

i otwartych przestrzeni.



Góry to dom dla wielu gatunków roślin 
oraz zwierząt. Nie niszcz ich, 

nie zakłócaj ich spokoju. To one są tu 
gospodarzami i chętnie dzielą się 

pięknem swojego domostwa. Odpłać 
im za to należnym szacunkiem i nie 

przeszkadzaj w codziennej egzystencji.



Zapamiętaj!!!
W górach liczy się przede wszystkim 

ROZSĄDEK!
Góry są równie piękne, 

jak i niebezpieczne.

Przestrzegaj regulaminów, zasad 
poruszania się w terenie górskim 

oraz zaleceń strażników i ratowników, 
a Twoje górskie wakacje będą 

niezapomnianą przygodą! 



ŹRÓDŁA:

- zdjęcia, ilustracje: Internet
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