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Opanuj z nami podstawy. 
Podręcznik dla początkujących.



WITAJ!

*Mugol - osoba niewtajemniczona w geocaching

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona geokeszerów!
Za chwilę przestaniesz być Mugolem* i poznasz podstawy
naszej międzynarodowej zabawy.

Geocaching to gra oparta na szukaniu z pomocą odbiornika GPS
ukrytych w terenie pojemników zwanych keszami (ang. cache).
Od 3 maja 2000 roku tworzą ją gracze dla graczy. Na całym
świecie można znaleźć już ponad 3 miliony keszy!



Aby utworzyć konto wejdź na stronę:

www.geocaching.com/account/join

Będzie Ci ono potrzebne do wyświetlania mapy
keszy i korzystania z aplikacji.

Wybierz opcję tworzenia konta przez podanie
adresu mailowego - w przypadku kont łączonych z
innymi portalami (np. Facebookiem) występują
czasem problemy z konfiguracją aplikacji czy
dodatkowych usług.

Pamiętaj, aby po uzupełnieniu danych postępując
zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na
stronie aktywować konto klikając w link wysłany na
podany adres mailowy!

JAK ZACZĄĆ?



Przeglądanie keszy, sprawdzanie
ich współrzędnych oraz logowanie
w nich wpisów jest możliwe przez
przeglądarkę, bezpośrednio na
stronie geocaching.com lub
poprzez dedykowane aplikacje.

PRZEGLĄDANIE 
KESZY

MAPA NA STRONIE GEOCACHING.COM
Dostępna przez przeglądarkę, wyświetla
kesze każdej trudności Wygodna do
przeglądania keszy z domu.

APLIKACJA C:GEO
Dostępna wyłącznie na Androida. Pokazuje
kesze każdej trudności. Wygodna przy
poszukiwaniach w terenie. Posiada wiele
wbudowanych narzędzi ułatwiających
keszowanie.

GEOCACHING APP (OFICJALNA)
Dostępna na Androida i iOS. Dla
użytkowników bez konta premium
pokazuje tylko najprostsze kesze Względnie
wygodna przy poszukiwaniach w terenie.
Prosta w obsłudze.



PIERWSZE UŻYCIE C:GEO

kliknij trzy kropki w 
prawym górnym rogu

kliknij usługiz listy wybierz 
ustawienia



kliknij na geocaching.com zaznacz pole „Aktywuj” kliknij „Autoryzuj c:geo”



wprowadź nazwę użytkownika i 
hasło z serwisu geocaching.com

kliknij „Sprawdź uwierzytelnienie” gdy zniknie komunikat aplikacja 
jest gotowa do użycia



WYSZUKIWANIE SKRYTEK

kliknij ikonkę mapy wybierz skrytkę otwórz opis otwórz menu nawigacji wybierz jak chcesz 
szukać skrytki



DODAWANIE PUNKTU NAWIGACJI

przesuń ekran w prawo i 
otwórz menu dodawania

wpisz współrzędne i 
zatwierdź

wybierz dodawanie 
współrzędnych



LOGOWANIE ZNALEZIENIA

otwórz menu opcji wpisz komentarz i 
kliknij strzałkę

otwórz okno logowania


