SKRÝŠ PRO HRU
GEOCACHING
PROSÍM, ČTI!
Blahopřeji, našel jsi to! Ať úmyslně či
náhodou!
Proč je to tu ukryto? Co tady dělá tato
schránka se všemi těmi maličkostmi
uvnitř?
Jde o součást jedné celosvětové hry,
kterou hrají uživatelé GPS (Globálního
Pozičního Systému), jménem Geocaching.
Součástí této hry je mnoho takových
"pokladů" jako je tento, které někdo ukryl,
a poté zveřejnil jejich přesné zeměpisné
souřadnice pro další uživatele GPS, kteří je
následně hledají.
Jediná pravidla jsou tato: Pokud si chceš
něco z tohoto pokladu vzít, musíš tam také
něco zanechat, a zároveň musíš svou
návštěvu zapsat do logbooku (notýsku či
papíru, který je součástí pokladu a pro
výměnu neslouží).
Doufejme, že osoba, která tento poklad
ukryla, pro ni zvolila vhodnou skrýš, kterou
není snadné najít náhodou. Někdy se ale
muže stát z dobře zvoleného místa místo
špatné.
POKUD JSI TENTO POKLAD NAŠEL
NÁHODOU:
Skvělé! Jsi srdečně vítán, aby ses zapojil do
této hry. Prosíme tě jen o toto:
- Prosím nepřemísťuj tuto schránku jinam
a neponič ji. Skutečná cena schránky je
pouze v jejím nalezení a ve sdílení zážitku s
dalšími, kteří tuto schránku ještě najdou.
- Pokud chceš, vem si něco z "pokladu",
ale prosím zanech tu také něco svého pro
další nálezce, a zapiš se do logbooku.
- Pokud je to jen trochu možné, prosím
informuj nás, že jsi tuto schránku našel, na
níže uvedené webové adrese.
Geocaching je otevřený pro všechny, kteří
vlastní GPS a mají smysl pro
dobrodružství. Na celém světě existuje
mnoho internetových stránek, které se
touto hrou zabývají, v České republice
např.: http://www.geocaching.cz
Pokud se však chceš dozvědět o hře něco
více, či budeš mít nějaké připomínky,
navštiv oficiální stránku:
http://www.geocaching.com
Pokud je nutné, aby byla tato schránka z
jakéhokoliv důvodu odstraněna, prosím
informuj nás. Velmi se omlouváme, rádi ji
přemístíme.
Tato cache je zrozena ze
SPORE Cache Brno (GC3018T)
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