
     PRZETNIJ                                   1. Wydrukuj stronę 1 

                  NIE PRZECINAJ                         2. Włóż odwrotnie wydrukowaną stronę do                                     

                                                                             podajnika drukarki i wydrukuj stronę 2   

                                                                         3.Wytnij, zegnij i zszyj kartki. 

                                                                         4. Masz gotowe dwa mini logbooki. 

 

 
Gratulacje! 

Odnalazłeś właśnie geocache schowaną 

przez serwis www.opencaching.pl 

dnia............................................................
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Odnalazłeś właśnie geocache schowaną 

przez serwis www.opencaching.pl 

dnia............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻONA PRZEZ : __________ 
e-mail: ___________________ 

NAZWA 
_______________________________________ 

Jeśli odnalazłeś skrzynkę przypadkiem: 
Idea zabawy polega na chowaniu różnorakich 
przedmiotów - takich jak ta skrzynka - w różnorakich 
miejscach z podaniem lokalizacji  schowanego 
przedmiotu na łamach serwisu internetowego (np. 
www.geocache.pl lub pl.rec.gps) poświęconego tej 
zabawie. Użytkownicy GPS mogą następnie użyć 
podanej lokalizacji  do odnalezienia schowanego 
„skarbu”. Znalazca ukrytego przedmiotu pozostawia 
następnie inny przedmiot dla kolejnego uczestnika 
gry. Należy wpisać się też do załączonego dzienniczka. 
Prosimy: nie zabieraj i  nie niszcz tego pojemnika! Jeśli 
chcesz przyłączyć się do gry, weź prezent, zostaw coś  
dla następnej osoby (nie jedzenie!), wpisz się do 
dziennika i  ukryj skrzynkę tam gdzie była. Daj nam też 
znać, że odkryłeś  skarb! 
Więcej o geocache: www.geocache.pl  
www.opencaching.pl  
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