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GPS to zmiana sposobu myślenia o nawigacji 
w podróży i w terenie.



- precyzyjne wyznaczanie pozycji



– prowadzenie po wyznaczonej trasie



– kompas i wysokościomierz



– elektroniczna mapa



GPS to precyzyjne wskazanie miejsc, w które muszą 
się udać ratownicy w sytuacji kryzysowej.



– w ratownictwie



- ratunek



Komunikacja satelitarna na krańcach świata jest 
możliwa i przede wszystkim – TANIA!



Śledzenie trasy 
i przesyłanie pozycji 

przez satelitę do mapy 
dostępnej w internecie



Możliwość nadawania 
prostych, zdefiniowanych 
wcześniej, wiadomości.



Funkcja SOS –
powiadomienie służb 

ratunkowych 
i rodziny/znajomych.



Nie jest potrzebna sieć 
GSM.

Działa w oparciu o 
satelity komunikacyjne.



9 x 7 x 2,5cm

114g



149,99 dolarów 
urządzenie

149,99 dolarów 
abonament roczny

lub $14,99 / miesiąc



większość zamieszkałych 
obszarów – poza Afryką



Pozwala wysyłać 
wiadomości do 160 

znaków



Działa w oparciu o sieć 
satelitów Iridium



15 x 6 x 2,4cm

200g



Cały świat



Urządzenie odbiera 
wiadomości. 



Urządzenie - $300+

Abonament
ok. $144 rocznie

















Kiedy tylko możesz – połącz się i sprawdź pogodę. 
Tak żeby…







Bądź na bieżąco z informacjami o wydarzeniach, 
w miejscu, które odwiedzasz. Tak by nie zaskoczył 

Cię…







Wykorzystaj elektroniczne mapy (google maps lub 
wyspecjalizowane serwisy) i sprawdź wcześniej z 

jakim terenem będzie miał do czynienia



Smartfon może zastąpić odbiornik GPS. Pamiętaj 
jednak o ograniczeniach telefonu (bateria!). Nigdy 

nie pokładaj pełnej wiary w jedno urządzenie.





Funkcja kompasu pozwoli Ci wyznaczyć kierunek.

Ale pamiętaj, że elektroniczny kompas też może 
wskazywać kierunek błędnie – przed wyruszeniem 

sprawdź go!





Zapisz w urządzeniu mapy, przewodniki, poradniki, 
a nawet książki. To nie zastąpi wiedzy 

i umiejętności, ale może pomóc w sytuacji 
kryzysowej.





Pamiętaj o ograniczeniach sprzętu, który chcesz 
wykorzystać. Największą bolączką nowoczesnych 
urządzeń jest ich zapotrzebowanie na energię.





Ładuj baterie kiedy to tylko możliwe.
Jeśli zamierzasz polegać na urządzeniach 

elektronicznych – upewnij się, że będziesz je miał 
gdzie naładować (ładowarka słoneczna jest jakimś 

rozwiązaniem).





Nawet najlepsze 
urządzenia nie 
zastąpią 
umiejętności 
i wiedzy i woli 
przetrwania.



Dlatego nie polegaj 
w 100% na technice.
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