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Обов’язкові речі з собою: 
1. Для сплаву (на кожен сплав – речі та взуття будуть мокрі після кожного сплаву): 

• Футболка з довгим рукавом (бажано з синтетичних матеріалів – швидше сохне); 
• Штани або шорти; 
• Взуття, яке добре фіксують ногу та яке не шкода намочити; 

2. Для сну в наметі: 
• Теплі шкарпетки; 
• Легку шапку; 
• Штани та футболку; 
• Теплу кофту (бажано – флісову); 

3. Для перебуванні на острові: 
• Купальник; 
• Шльопанці; 
• Рушник; 
• Засоби особистої гігієни, для душу, тощо; 
• Повер-банки, розеток немає; 
• Зручне взуття; 
• Теплу кофту, штани, футболки, шорти; 
• Особисті ліки; 
• Засоби від засмаги, від комах та кліщів!, сонцезахисні окуляри; 
• Капелюх – кепку або бафф; 
• Пляшку для води. 

4. Інше: 
• Зняти всі прикраси: браслети, годинники, ланцюжки, кільця тощо; 
• Не брати дорогі речі та багато грошей з собою, в наметовому таборі не несуть 

відповідальність за ваші речі; 
• Не треба брати сукні, туфлі на каблуках та інше; 
• Рекомендуємо взяти маленьку надувну подушечку – буде зручніше спати у наметі; 
• Рекомендуємо документи скласти у поліетиленові пакети та замотати скотчем на 

випадок дощу, паспорт взагалі можна не брати; 
• Всі речі також скласти у рюкзаки у сміттєві пакети на випадок дощу; 
• Телефони, фотоаппарати також скласти у пакети; 
• Дівчатам на рафті зав’язати волоси обов’язково! 
• Якщо є – взяти ліхтарики; 
• Дощовик на випадок дощу. 
• Програма може бути змінена в залежності від погодних умов та рівня води в річці. 

 
Весь час вказаний орієнтовно та може змінюватись під час поїздки. Інструктора мають право не допустити 
на рафт у стані алкогольного сп’яніння. 
 

Загальні рекомендації: 
1. Радимо одразу з Києва взути взуття, в якому будете сплавлятись. Або покласти його 

зверху в рюкзак, щоб на причалі можна було перевзутись. Тому що під час 
переправи на острів на рафті взуття може намокнути! 

2. На острові багато пуху з дерев, тому, якщо у когось алергія, то взяти обов’язково від 
алергії таблетки. 

3. З собою взяти особисту аптечку кожному: хлоргексидин або перекис водню,  бинт, 
йод, вугілля, від голови, для травлення, обезболююче, пластир, вушні палички, 
гігієнічну помаду. 

4. Якщо ви берете додаткове харчування та алкогольні напої, то треба взяти свої 
стаканчики, серветки, одноразовий посуд. 

 
 

 
 

 


