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Kontakt | Contact

PROSIMY NIE ZABIERAJ, NIE
NISZCZ!  Jeżeli ten pojemnik
musi  zostać usunięty z  tego
miejsca z jakiegokolwiek po-
wodu, prosimy daj nam znać.
Z  góry  przepraszamy.  Prze-
niesiemy go w inne miejsce.

GRATULACJE!
Właśnie  znalazłeś/łaś  skrytkę
Geocache.  Geocaching  to  gra
przygodowa,  w  której  gracze
(geokeszerzy)  wykorzystują
odbiornik  GPS  lub  aplikację
Geocaching, aby znaleźć ukryte
pojemniki na całym świecie. 
Zapraszamy do  zabawy!
Co teraz zrobić? 
• Wpisz datę i swój pseudonim

do  dziennika  wpisów  (ten
LOGBOOK).

• Jeśli  chcesz,  wymień  inne
przedmioty,  ale  pamiętaj,
żeby zostawić  coś o  podob-
nej lub większej wartości.

• Jeżeli  jest  tu  przedmiot
z napisem  "Trackable  at
Geocaching.com",  najlepiej
zostaw go w skrytce, jeśli nie
wiesz co należy z nim zrobić.

• Znalezioną  skrytkę  odłóż
dokładnie w to samo miejsce,
gdzie była, żeby inni mogli ją
też odnaleźć.

• Potwierdź  znalezienie  skrytki
na www.geocaching.com

Jeżeli  chcesz  dowiedzieć  się
czegoś  więcej  lub  rozpocząć
grę, odwiedź: 
www.gcmalopolska.pl
www.geocaching.pl
www.geocaching.com

CONGRATULATIONS!
You’ve just found a 
geocache.
Geocaching  is  the  anytime,
anywhere  adventure  where
players (called geocachers) use
a  GPS or  Geocaching  app  to
find  hidden  containers  around
the world. Join the fun!
What to do now?
• Sign and date the logbook.
• Trade items (if  you want  to),

just remember to leave some-
thing  of  equal  or  greater
value.

• If you find something with the
words  “Trackable  at  Geo-
caching.com” on it, it’s best to
leave  it  in  the  geocache
unless you know what to do
with it.

• Re-hide the container exactly
where and how you found it
so other geocachers can find
it.

• Log your find online at
www.geocaching.com

Visit Geocaching.com or down-
load  the  free  official  Geocach-
ing app to begin geocaching.
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