
Основи на геокешинга

Геокешинга в
лесни стъпки

Отидете на www.Geocaching.com и  
се регистрирате за безплатен акаунт

Посетете началната страница  
на Geocaching.com 

Въведете местоположение и щракнете 
върху лупата за търсене. 

Изберете някой геокеш от страницата  
с резултатите и кликнете върху името му. 

Въведете координатите на някой 
геокеш във вашия GPS приемник. 

Използвайте GPS устройството, за да 
намерите скритият геокеш. 

Разпишете дневника и върнете кеша на 
първоначалното му място. 

Споделяйте вашите геокешинг истории 
и снимки онлайн. 

Геокешингът комбинира 
високите технологии и 
приключенията сред 
природата и е страхотен 
начин да откривате нови 
места наблизо и далеч. 
Съчетайте геокешинга  
с лагеруването, туризма, 
карането на колело или 
други дейности, за да 
си доставите дори още 
повече удоволствие. 

"Съкровището"  

В най-простата си  
форма всеки един геокеш 
съдържа дневник, който 
трябва да разпишете. 
Кешовете могат също  
да съдържат и предмети 
за размяна, но самото 
пътуване в търсене 
на кеша остава най-
голямата награда. 

Местоположение, 
местоположение, 
местоположение  

Има кешове на 
всеки континент, от 
Антарктика до Северна 
Америка. Те могат да 
бъдат в местния парк, 
на края на един дълъг 
поход, под водата, или 
на някоя градска улица. 

Една глобална 
общност   

Хора от всички групи могат 
да участват в геокешинга, 
включително семейства с 
деца, ученици и студенти, 
възрастни и пенсионери. 
Геокешинга е страхотен 
начин да се сближите със 
семейството си и приятели 
и да се забавлявате заедно 
сред природата. 

Преди да тръгнете  
•  Научете се как да работите с вашия GPS приемник  

и винаги си несете допълнителни батерии. 

•  Изберете си геокеш с терен и трудност рейтинги, 
които ще отговарят на вашите цели. Рейтинги (1/1)  
е най-лесното ниво, а (5/5) най-трудното. 

•  Прочетете описанието кеша, който ще търсите и  
не забравяйте подсказките. Също така е добра 
идея да си носите и карта. 

•  Не забравяйте, че търсенето на даден кеш може  
да отнеме повече време от колкото сте предвидили  
в зависимост от препятствията на средата. 

•  Вземете със вас всички необходими неща, които 
може да ви потрябват, като например вода, храна  
и допълнителни дрехи. 

• Поканете приятели и семейството си с вас. 
Споделянето на преживяването може да бъде 
много възнаграждаващо. 

•  Винаги казвайте на някого, къде отивате. 

На път  
•  Маркирайте в GPS-а си мястото, където паркирате 

колата си, за да си подсигурите безпроблемно връщане. 

•  Разчитайте на очите си, а не вашият GPS приемник,  
след като наближите мястото на кеша. 

• Не забравяйте, че кешовете са обикновено скрити 
някъде наяве и никога не се заравят, но те често могат 
бъдат много умело замаскирани. 

• Не забравяйте да пазите природата чиста; 
практикувайте Cache In Trash Out. 

След нохдката  
•  Разпишете дневника на кеша. 

•  Оставете кеша точно както сте го намерили (скрит, 
разбира се). 

• Споделете вашите геокешинг истории и снимки онлайн 
на Geocaching.com. 

Още една причина 
да излезете навън  

ГЕОКЕШИНГЪТ Е РЕАЛИСТИЧНА ИГРА НА ТЪРСЕНЕ НА СЪКРОВИЩА 
В РЕАЛНИЯТ СВЯТ. ИГРАЧИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА НАМЕРЯТ СКРИТИ 
КОНТАЙНЕРИ, НАРЕЧЕНИ ГЕОКЕШОВЕ, ИЗПОЛЗВАЙКИ GPS-
УСТРОЙСТВА И СЛЕД ТОВА СПОДЕЛЯТ ТЕХНИЯТ ОПИТ ОНЛАЙН. 

Правила на геокешинга 
• Ако сте взели нещо от кеша, оставете нещо с  

равна или по-голяма стойност.  

• Напишете нещо за вашата находка в дневника  
на кеша. 

• Споделете своя опит на www.geocaching.com. 

Основни насоки  
• Геокешове никога не трябва да бъдат заравяни 

или да се поставят на място, което може да 
доведе до ненужно безпокойство. 

• Не поставяйте предмети, като храна, експлозиви, 
ножове, наркотици или алкохол в кешовете. 

• Съдържанието на един геокеш трябва да бъде 
подходящ за всички възрасти, включително и  
за деца.

• Спазвайте местното законодателство 
и се подчинявайте на 
предупредителните знаци. 
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Cache In Trash Out е инициатива, която  
се поддържа от гокешинг общността.  
От 2002 г., геокешъри отделят време, за 
да почистят паркове и други, подходящи 
за геокешинг места. 

Вижте онлайн календара, за да 
участвате в организирано почистване 
във вашият район. 

За повече информация посетете www.
geocaching.com/cito.  

ГЕОКЕШИНГЪТ Е РЕАЛИСТИЧНА ИГРА НА 
ТЪРСЕНЕ НА СЪКРОВИЩА В РЕАЛНИЯТ СВЯТ.

Традиционен  
Това е оригиналният тип геокеш, който се 
състои поне от две неща със сигурност 
- контейнер и дневник. Координатите, 
публикувани на старинцатана традиционен 
кеш дават точното му местоположение. 

Мултикеш  
Мултшкеша включва минимум два или повече 
етапа. Улики, които се намират в началинят 
етап, водат до крайния етап, където има 
скрита кутия.

Мистериозен или Пъзел-кеш  
Мистериозните или Пъзел кешове могат да 
бъдат направени така, че трябва да решите 
сложни пъзели или загадки, за да намерите 
координатите на кеша.   

Кеш Събитие  
Събитието или т.нар. "евент" представлява 
сбирка на геокешъри, която се организира 
от местни геокешъри или организации, 
на която се събират геокешъри с цел да 
обменят информация и истории относно 
играта. Координатите на кеша показват 
мястото на срещата. 

Приложенията Geocaching Live работят на 
вашия смартфон и така можете да вземете 
геокешинга навсякъде с вас, където и да 
сте. Посетете www.geocaching.com/live 
за да намерите приложение, което ще 
трансформира вашият смартфон в геокешинг 
GPS устройство. 

Видове геокешове
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