
Zanim wyruszysz W trakcie poszukiwañ

Gdy ju¿ znajdziesz skrytkê

Zasady Geocachingu
• Jeśli zabierasz coś z pojemnika, pozostaw coś innego 

o takiej samej lub większej wartości

• Wpisz się do dzienniczka skrytki

• 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 jedzenia, 
materiałów wybuchowych, noży, narkotyków ani alkoholu

• Zawartość skrytek powinna być przyjazna dla całej rodziny

• Należy przestrzegać prawa i lokalnych przepisów

źPoznaj zasady posługiwania się swoim urządzeniem GPS i zabierz 
zapasowe baterie.

źWybierz skrytkę o odpowiedniej dla ciebie trudności terenowej i trudności 
zadania. Skrytki o poziomie trudności (1/1) są najłatwiejsze, a o poziomie 
trudności (5/5) — najtrudniejsze.

źPrzeczytaj opis skrytki geocache i nie zapomnij o podpowiedziach. 
Przydatne może być też zabranie ze sobą mapy.

źPamiętaj, że ze względu na utrudnienia terenowe, poszukiwania mogą 
zabrać ci więcej czasu niż by śś się spodziewał.

źZabierz ze sobą potrzebne rzeczy, takie jak woda do picia, jedzenie 
czy dodatkowe ubranie.

źZaproś do zabawy rodzinę i przyjaciół, dziel się doświadczeniami. 
Możesz też zabrać ze sobą psa!

źZawsze daj komuś znać, gdzie się wybierasz.

ź apisz współrzędne początku drogi 
lub miejsca, gdzie zostawiłeś samochód.

źW promieniu 15 m od skrytki bardziej polegaj na tym, co widzisz, 
niż na wskazaniach urządzenia GPS.

źPamiętaj, ż e skrytki geocache nigdy nie są zakopane pod ziemią, 
ale mogą być bardzo sprytnie zamaskowane.

źChroń naturalne środowisko; zgodnie z inicjatywą  „Cache In Trash Out” 
zabieraj śmieci ze sobą.

By móc bezpiecznie wrócić, z

źWpisz się do dzienniczka, który znajdziesz w pojemniku.

źUkryj pojemnik geocache w taki sam sposób, jak go zastałeś.

źWymieniaj się doświadczeniami i zdjęciami w serwisie 
www.geocaching.com.

Załóż darmowe konto w serwisie 
www.geocaching.com

Otwórz stronę główną Geocaching.com

Wpisz lokalizację i kliknij na ikonce z lupą, 
by wyszukać skrytki w danej okolicy

Na stronie z wynikami wyszukiwania kliknij 
na nazwie którejś ze skrytek

Wprowadź współrzędne skrytki 
do swojego urządzenia GPS

Przy pomocy urządzenia GPS znajdź
ukryty pojemnik geocache

Wpisz się do dzienniczka i schowaj 
pojemnik tam, gdzie go znalazłeś

Podziel się wrażeniami i zdjęciami 
w serwisie www.geocaching.com

PODSTAWY GEOCACHINGU

Okazja 
do wyjœcia na 
œwie¿e powietrze

Geocaching łączy technologię 
z przygodą na świeżym powietrzu 
i stwarza świetne okazje do 
odkrywania ciekawych miejsc 
— blisko i daleko. Biwakowanie, 
wspinaczka, turystyka rowerowa, 
żeglarstwo czy inne zajęcia stają 
się jeszcze ciekawsze, gdy 
połączysz je z geocachingiem.

„Skarb”

Najprostsza skrytka geocache to 
pojemnik zawierający dzienniczek 
(logbook), w którym należy się 
wpisać. Skrytki mogą również
zawierać przedmioty na wymianę, 
chociaż zwykle największą 
nagrodą jest sama zabawa 
w poszukiwanie skarbu.

Skrytki geocache znajdują się 
na wszystkich kontynentach, 
od Antarktydy po Amerykę 
Północną. Mogą być schowane 
w pobliskim parku, u celu długiej 
podróży, pod wodą lub zwyczajnie 
— po drugiej stronie ulicy.

Miejsca
W geocaching mogą bawić się 
wszyscy, bez względu na wiek 
— indywidualnie, z rodziną 
i dziećmi, studenci i osoby 
starsze. Geocaching to świetny 
sposób na wyciągnięcie rodziny 
lub przyjaciół do zabawy 
na świeżym powietrzu.

Globalna 
spo³ecznoœæ

GEOCACHING to gra polegaj¹ca na szukaniu skarbów. Przy pomocy 
urz¹dzeñ GPS gracze staraj¹ siê odnaleŸæ skrytki geocache, zwane 
te¿ „keszami”, a nastêpnie dziel¹ siê swoimi wra¿eniami w Internecie.

GEOCACHING
£ATWYCH KROKÓW



polegaj¹ca na szukaniu skarbów
GEOCACHING to gra terenowa 

Odwiedź stronę www.geocaching.com/live i dowiedz 
się jak przy pomocy dodatkowego oprogramowania 
zmienić swój smartfon w urządzenie GPS ułatwiające 
zabawę w Geocaching.

Kontakt z lokalną społecznością geocacherów:

Serwis internetowy Geocaching.com jest własnością i jest zarządzany 
przez firmę Groundspeak Inc. w Seattle w stanie Waszyngton. Misją 
Groundspeak jest promowanie zabawy w terenie z wykorzystaniem 
technologii lokalizacyjnej.

Copyright © 2011 Groundspeak, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Fotografie są własnością społeczności geocacherów.

„Cache In Trash Out” („Zostaw skrytkę, 
zabierz śmieci”) to ogólnoświatowa inicjatywa 
wspierana przez lokalne społeczności 
geocacherów. Od roku 2002 geocacherzy 
na całym świecie organizują akcje sprzątania 
parków i innych miejsc przyjaznych tej zabawie.

Sprawdź dostępny w serwisie Geocaching.com 
kalendarz wydarzeń i dowiedz się, na kiedy 
zaplanowano taką akcję w twojej okolicy.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem 
www.geocaching.com/cito

TYPY SKRYTEK GEOCACHE

PRZEWODNIK
PO GEOCACHINGU

SPOLECZNOSC GROUNDSPEAK PRZEDSTAWIA

Podstawowy typ skrytki, składający się co najmniej 
z pojemnika i dzienniczka. Opublikowane współrzędne 
dokładnie wskazują miejsce ukrycia skrytki.

Spotkanie organizowane przez miejscowych graczy 
lub organizacje związane z geocachingiem. Celem 
takich spotkań jest wymiana doświadczeń i pozna-
wanie nowych uczestników zabawy. Współrzędne 
skrytki wskazują miejsce spotkania.

Miejsce faktycznego ukrycia pojemnika da się ustalić 
dopiero po rozwiązaniu zagadki, która niekiedy może 
być dość skomplikowana.

Tradycyjna

Multi-Cache

Zagadka

Wydarzenie

Skrytka wykorzystująca dwa lub więcej miejsc. 
Wskazówki odkrywane w kolejnych miejscach 
prowadzą do właściwego punktu ukrycia pojemnika.
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