
Lista wakacyjna         
Co powinniście zorganizować na 2 tygodnie przed planowaną podróżą: 
 
____ Sprawdź swój dowód osobisty ew. paszport - musi być ważny jeszcze przez min. 6 miesięcy 

____ 
Skseruj dowód lub paszport. W razie jego utraty na jego podstawie złożysz wniosek o wydanie dokumentu 
zastępczego. 

____ W NFZ złóż wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (przydatna w krajach UE) 
____ Kierowcy: ew. międzynarodowe prawo jazdy i zielona karta 
____ Zatroszcz się o swoje zwierzęta i rośliny 
____ Prosze odmówić regularne dostawy do domu i zorganizować możliwosć opróżniania skrzynki pocztowej 
____ Prosze sprawdzić czy nie są wymagane szczepienia ochronne (również w przypadku zwierząt) 
____ Sprawdzić czy są Państwo ubezpieczeni (na wypadek konieczności odstąpienia od umowy, NNW, KL) 
____ Należałoby przekazać plan podróży oraz adres obiektu przyjaciołom 

 
 

 Na krótko przed odjazdem: 
 
____ Zatroszczyć się o dewizy i czeki podróżne 
____ Sprawdzić czy są jakieś rachunki do opłacenia których termin upływa podczas urlopu 
____ Wyeliminować ewentualną możność uszkodzenia auta - przegląd w warsztacie samochodowym 
____ Proszę sprawdzić czy otrzymaliscie Państwo dokumenty podróży (voucher) 

____ 
Postarać się o adresy kontaktowe w nagłych wypadkach (automobilclub, konsulat, holiday home 
itd.) 

____ Aktywować swój tel. komórkowy na pobyt za granicą (roaming) 

 
 

 W dzień wyjazdu: 
 
____ Zakręcić dopływ wody i gazu 
____ Dokładnie zamknąć okna, drzwi, zasunąć rolety 
____ Rozmrozić lodówkę/zamrażarkę 
____ Odłączyć z prądu urządzenia elektryczne (telewizor, radio, komputer, kuchenkę, żelazko, antenę) 
____ Wyłączyć ogrzewanie, światło 
____ Wyrzucić śmieci 
____ Podlać kwiaty 
____ Włączyć automatyczną sekretarkę 

 
 

 Bagaż 

 1. Pielęgnacja ciała/kosmetyki: 
 
____ mydło, żel pod prysznic, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka, dezodorant 
____ maszynka do golenia, grzebień, lusterko, suszarka do włosów, ręczniki 

____ 
krem do twarzy, ciała oraz do opalania, płyn do soczewek kontaktowych, żel/lakier do włosów, 
perfumy 

____ tampony/podpaski, przybory do makijażu, opaska/gumka do włosów, chusteczki jednorazowe 



____ szczoteczka, lakier, zmywacz, pilniczek, nożyczki - do paznokci 

 
 

 2. Pozostałe rzeczy: 
 
____ Odpowiednia odzież sportowa, rekraeacyjna 
____ bielizna, skarpety, rajstopy, pidżama 
____ buty sportowe, pantofle domowe 
____ Parasol 
____ wieszak i szczotka do ubrań 
____ plany miast, książki 
____ prowiant na drogę 
____ zapałki/zapalniczka, świeczki 
____ lodówka podróżna 
____ przybory do szycia 
____ klamry/sznur do bielizny 
____ mata na plażę/do kąpieli 
____ latarka, gry dla wszystkich 
____ czapka/kapelusz 
____ rzeczy do kapieli 
____ notatnik, pisaki 
____ otwieracz/korkociąg 
____ budzik podróżny 
____ baterie/zasilacz/ładowarka 
____ kamera 
____ materac 
____ mini rozmówki 
____ pasta/szczotka do butów 
____ sprzęt fotograficzny 
____ okulary/maska/płetwy do nurkowania, karta nurka 

 
 

 3. Podróż z dziećmi: 
 
____ śliniak 
____ pieluchy, garnuszek 
____ gotowe produkty do jedzenia 
____ butelka 
____ krem z wysokim faktorem UV 
____ chusteczki pielęgnacyjne 
____ smoczek 
____ blokery słoneczne 
____ gumowce 
____ babyphon 
____ kasety dla dzieci/CD 
____ zabezpieczenia 



____ lampka nocna 
____ wózek 
____ zabawki, również na plażę 
____ pływaczki na ramiona 

 
 

 4. Apteczka podróżna: 
 
____ Sprawdzić zawartość i szczelność opakowań 
____ Tabletki, środki antykoncepcyjne 
____ termometr w bezpiecznej obudowie 
____ stopery do uszu 
____ środek na biegunkę i bół żołądka 
____ maść na oparzenia słoneczne oraz środek od ukąszeń owadów 
____ aspiryna, środki przeciwbólowe 
____ bandaż, plastry opatrunkowe, środki dezynfekujące 
____ lekarstwa zażywane regularnie 
____ książeczka szczepień 
____ Paracetamol - czopki 
____ środki przeciwalergiczne 

 
 

 5. Bagaż podręczny: 
 
____ pieniądze, czeki, karty kredytowe 
____ dowody osobiste/paszporty, prawo jazdy 
____ karta telefoniczna, telefony alarmowe 
____ potwierdzenia (hotel, promy, reserwacja) 
____ ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków 
____ środek na chorobę lokomocyjną 
____ aparat fotograficzny, okulary przeciwłoneczne, tel.komórkowy 
____ jedzenie/napoje 
 


