Zasady Geocachingu
• Jeśli zabierasz coś z pojemnika, pozostaw
coś innego o takiej samej lub większej
wartości.
• Wpisz się do dzienniczka skrytki.
• Zostaw skrytkę w takim stanie, w jakim ją
znalazłeś.
• Podziel się swoimi doświadczeniami w
serwisie www.geocaching.com
Podstawowe wskazówki
• Skrytek geocache nie wolno zakopywać ani
umieszczać w miejscach, które mogłyby
budzić jakiekolwiek obawy.
• W skrytkach geocache nie wolno zostawiać
niebezpiecznych przedmiotów (np.: noży),
śmieci (zużytych biletów, kapsli itp.) żywności
ani pieniędzy.
• Zawartość skrytek powinna być przyjazna
dla całej rodziny.
• Należy przestrzegać prawa i lokalnych
przepisów.

Znalazłem skrytkę! Co robić?
Jeśli jesteś zarejestrowanym uczestnikiem
(keszerem):
- dyskretnie wyjmij pojemnik z ukrycia
- podpisz się w logbooku
- wymień „skarby”
- odłóż, jak znalazłeś
- zaloguj znalezienie na stronie
geocaching.com
Jeśli jesteś niewtajemniczoną osobą
postronną (Mugolem):
- obejrzyj
- nie niszcz
- nie zabieraj
- odłóż na miejsce, jak znalazłeś
- a może... zarejestrujesz się i przyłączysz
do zabawy?
Zapraszamy na stronę
geocaching.com. Zabierz swojego
smartfona na spacer!
Kontakt z lokalną społecznością
geocacherów
www.geocaching.waw.pl
www.geocachingwarszawa.org
https://www.facebook.com/groups/
wawageo/
Stowarzyszenie Geocaching Warszawa
ul. Sągi 3
02-995 Warszawa
stowarzyszenie@geocachingwarszawa.org

PRZEWODNIK
PO GEOCACHINGU

Czym jest Geocaching?

Geocaching to popularna na całym
świecie gra polegająca na poszukiwaniu
ukrytych „skarbów” z wykorzystaniem
urządzeń GPS.

Kto może szukać skrytek?
Każdy! Wystarczy założyć darmowe konto
na stronie geocaching.com, włączyć mapę
i... w drogę! Przyda się smartfon z funkcją
GPS i jedną z licznych darmowych
aplikacji.

Geocache, cache, kesz, geokesz,
skrytka, skrzynka – pojemnik ukryty w
terenie i opisany w serwisie
geocaching.com. Na świecie są ukryte
ponad 3 miliony keszy!
Geocacher, Geokeszer, Cacher,
Keszer – osoba, która gra w geocaching.
Może szukać skrytek, jak i również sama je
ukrywać.

Uczestnicy zabawy (geokeszerzy)
ukrywają skrytki (kesze) i publikują ich
dokładne współrzędne GPS na stronie
internetowej geocaching.com, aby inni
mogli ich poszukiwać.

Mugol – osoba postronna, która nie ma
pojęcia o geocachingu („Musiałem bardziej
uważać przy odkładaniu pojemnika, bo
obok przechodziło sporo Mugoli.”)

Co znajdę w skrytce?
Przede wszystkim notes (logbook) i
ołówek, poza tym różne drobne
przedmioty na wymianę. Jeśli dopisze ci
szczęście, trafisz na przedmiot podróżny
(Travel Bug), którego trasę od skrytki do
skrytki możesz śledzić na stronie
geocaching.com

Słowniczek podstawowych pojęć

Gdzie znajdę skrytki?
Wszędzie! Skrytki zazwyczaj ukrywane są
w miejscach ciekawych lub malowniczych,
a ich opisy (listing) często zawierają
historie, których nie znajdzie się w
turystycznych przewodnikach.

Logbook – papierowa „księga gości”,
która znajduje się w pojemniku kesza.
Wpisujemy się do niej przy znalezieniu
skrytki, nickiem z serwisu oraz datą.
Przedmioty podróżne – przedmioty
posiadające własny unikalny kod
umożliwiający ich śledzenie. Podróżują od
kesza do kesza, a keszerzy przenoszą je
między skrytkami. Na stronie
geocaching.com można sprawdzić jaką
odległość pokonały i
zobaczyć ich trasę na
mapce.

