IL SUBACQUEO VIAGGIATORE
ZÁKLADNÍ PRŮVODCE PRO BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ ZA POTÁPĚNÍM

OBJEVOVÁNÍ | BEZPEČNOST | PREVENCE

1

Některé z
nejkrásnějších
míst, kde je možné
se potápět, se
nacházejí ve velice
odlehlých oblastech.
I když může mít
takový útěk z
civilizace jisté kouzlo,
je třeba se vždy
pečlivě připravit ještě
před odjezdem.
Nutno je dobře
prostudovat, kam
vlastně míříme a
aby byla zajištěna
maximální možná
bezpečnost, musí
potápěči být dobře
informováni.
Proto jsme pro
vás připravili
průvodce, který by
měl s přípravami
na takovou
cestu pomoci.

2

Co je třeba udělat před odjezdem
3 MĚSÍCE PŘED CESTOU
rr

Ujistěte se, že váš pas platí ještě alespoň šest měsíců po ukončení vaší plánované cesty.

rr

Zjistěte, zda nepotřebujete turistická víza.

rr

Zjistěte, jaká jsou potřebná očkování.

DIVING SAFETY SINCE 1983

2 MĚSÍCE PŘED CESTOU
rr

Vyplňte dotazník RSTC (Rada pro rekreační přístrojové potápění), v některých případech je
třeba, aby jej podepsal váš lékař.

MĚSÍC PŘED CESTOU
rr

Zjistěte si, jaké jsou místní zákony týkající se léků na recept, které užíváte.

rr

Pořiďte si místní měnu a informujte svou banku, že plánujete cestu do zahraničí.

rr

Zjistěte, zda jsou vaše kreditní karty použitelné a zda máte zpoplatněny zahraniční
transakce.

2 TÝDNY PŘED CESTOU
rr

Vytvořte si vlastní seznam nezbytných věcí (seznamy, které zde uvádíme, jsou pouze
jednoduché návody).

rr

V případě nutnosti si zařiďte možnost volat ze zahraničí.

rr

Ujistěte se, že máte pro potápění a cestování platné pojištění.

rr

Vytvořte si dvě (pokud možno barevné) kopie svého pasu, řidičského průkazu, cestovního
plánu, potvrzení ubytování a víz (pokud jsou zapotřebí). Nechte jednu kopii u někoho doma
a druhou si zabalte odděleně od originálních dokumentů. Také si všechny tyto dokumenty
naskenujte do Cloudu, Dropboxu, nebo elektronického zařízení, abyste je měli po ruce v
elektronické podobě v průběhu cestování.

rr

Výhradní přístup
k mezinárodnímu
pojištění pro potápěče

Nepřetržitá (24/7)
pohotovostní záchranná
služba po celém světě

Kurzy
první
pomoci

Zjistěte si, jaká jsou omezení ohledně zavazadel při letecké přepravě.

24 HODIN PŘED ODLETEM
rr

Nechte se odbavit.

rr

Dvakrát zkontrolujte seznam, podle kterého jste se balili.

rr

Uvědomte někoho o svých cestovních plánech.

Účast v programech
zaměřených na zdravotní
potápěčský výzkum

Zdravotní poradenství
a konzultace s
odborníky
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Základní průvodce pro bezpečné cestování za potápěním

POTÁPĚČ NA CESTÁCH

