Правила Геокешінга

Я знайшов схованку! Що робити?

Якщо Ви зареєстрований учасник
(кешер):
1. непомітно дістаньте скриньку зі
схованки
2. підпишіться в логбуці (logbook)
3. перерахуйте "скарби"
4. відкладіть, як Ви знайшли
5. зареєструйте знахідку на сторінку
geocaching.com
Основні поради
Якщо Ви непосвячена стороння
особа (маґл ):
* Скриньки geocache не повинні бути
1. подивіться,
закопані або розміщувати в місцях, які
2. не знищуйте
могли б вселяти будь-які побоювання.
3. не забирайте
* Не залишайте в скриньки небезпечні
4. поверніть на місце знахідку
предмети (наприклад: ножі), сміття
а може...Ви ввійдете в систему і
(використані квитки, ковпачки тощо), їжу,
приєднаєтеся до веселощів?
а ні грошей.
* Вміст скриньки має бути доброзичливим
Ласкаво просимо на сайт
для всієї родини.
geocaching.com, Візьми свій
* Дотримуйтесь місцевих законів та
смартфон на прогулянку!
правил.
Зв'язок з місцевою спільнотою
геокешерів
* Якщо ви берете щось з скриньки,
залиште щось інше рівноцінне або цінніше.
* Записатися до журналу скриньки
* Залиште сховище таким, яким Ви його
знайшли
* Поділіться своїм досвідом на сайті
www.geocaching.com

www.geocaching.waw.pl
www.geocachingwarszawa.org
www.facebook.com/groups/wawageo
Stowarzyszenie Geocaching Warszawa
ul. Sągi 3
02-995 Warszawa
stowarzyszenie@geocachingwarszawa.org

КЕРІВНИЦТВО ПО
ГЕОКЕШИНГУ

Що таке геокешинг?

Геокешинг це популярна у всьому
світі гра для пошуку прихованих
"скарбів" за домомогою GPS-пристроїв.

Хто може шукати скриньок?
Кожен! Просто створіть безкоштовний
акаунт на geocaching.com, увімкніть
мапу і в перед! Вам стане в нагоді
смартфон з функцією GPS і один з
численних безкоштовних додатків.

Geocache, cache, кеш, геокеш,
скринька, коробка – контейнер,
захований на місцевості та описаний на
сайті geocaching.com. У світі заховано
понад 3 мільйони скриньок!
Geocacher, геокешер, кашер, кешер
– людина, яка грає в геокешинг. Вона
може шукати скриньки, а також ховати
їх сама.

Учасники гри (геокешери) ховають
скриньки (кеші) iі публікують їх точні
координати GPS на веб-сайті
geocaching.com щоб інші могли їх
шукати.

Маґл (Mugl) – стороння людина, яка
немає поняття про геокешинг ("Мені
потрібно було бути більше обережним
при хованню скриньки, тому що повз
проходило чимало маглів.”)

Що я знайду в скринці?
Перш за все журнал (logbook) і олівець,
крім того, різні дрібні предмети для
заміни.
Якщо вам пощастить, ви натрапите на
предмет, що подорожує (Travel Bug),
маршрут якого ви можете слідкувати від
скриньки до скриньки сайті
geocaching.com

Словник основних термінів

Де я можу знайти скриньки?
Скрізь! Скриньки зазвичай ховаються в
цікавих або мальовничих місцях, а їх
описи (listing) часто містять історію,
яку ви не знайдете в туристичних
путівниках.

Logbook – журнал "гостьова книга”,
який знаходиться в скриньці (кеші). Ми
вписуємося в неї, при знаходженні
скиньки, ніком з сайту і дату.
Предмети що подорожують –
предмети які мають свій власний
унікальний код для їх відстежування.
Вони подорожують від скриньки до
скриньки, а Кеширы переносять їх між
схованками. На сторінці
geocaching.com ви
можете перевірити, яку
відстань подолал
предмет і побачити його
маршрут на мапі.

