
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr : 

IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie 

 

Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 „Kreatywny nauczyciel, kreatywna 

szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Ponadnarodowa mobilność kadry 

edukacji szkolnej” 

 

 

Jak przygotować siebie i swoją apteczkę do podróży? 

 

1. Należy wyrobić  kartę EKUZ; 

2. W sposób przemyślany przygotować rzeczy osobiste; 

3. Walizka musi być opisana; 

4. Należy sprawdzić dokumenty (powinny byś ważne co najmniej 6 miesięcy przed 

wyjazdem); 

5. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi podróży na stronie MSZ; 

6. Wskazane jest sfotografowanie dokumentów i numerów seryjnych wartościowych 

sprzętów np. aparatu, kamery, laptopa i przechowywać je w chmurze np. na dysku 

Google. W przypadku kradzieży lub zgubienia ułatwi to uzyskanie pomocy; 

7. Nie należy nosić wszystkich rzeczy w jednym miejscu; 

8. Warto spisać sobie ważne numery telefonu na kartce. Ważne numery to: numer 

alarmowy 112, nr tel. do banku, adres i nr tel. do ambasady, nr ubezpieczenia, nr do 

koordynatora, nr tel i adres hotelu; 

9. Przydatną rzeczą podczas podróży jest powerbank; 

10. W miejscach zatłoczonych dokumenty, gotówkę, karty trzymamy przy sobie; 

11. Warto zapoznać się z cennikiem operatora telefonicznego poza UE. 

 

Apteczka: 

1. Lekarstwa można przewozić w bagażu podręcznym, pod warunkiem, że są niezbędne 

w podróży; 
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2. Kontroler może poprosić o potwierdzenie autentyczności leku (opakowanie, ulotka); 

przy lekach psychotropowych wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Pasażer sam 

powinien powiadomić o tym, że przewozi leki; 

3. Warto zabrać ze sobą: leki przeciwbólowe, środki dezynfekujące i opatrunkowe; 

węgiel aktywowany, stoperan, krem z filtrem. 

 

Przydatne strony: 

http://www.ulc.gov.pl/pl/component/content/article/119-departamenty/ochrona-i-

ulatwienia/poradnik-dla-pasazerow/999-lista-przedmiotow-zabronionych-i-dozwolonych 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/norwegia 

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych 
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