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Ládaadoptálási útmutató
Mi a teendő, ha szívesen örökbe fogadnál egy ládát?
- Ha nem ismered a helyszínt, először célszerű terepszemlét tartani, hogy lásd, tetszik-e neked a
hely és hogy az eredeti rejtés óta nem keletkeztek-e olyan akadályok, amelyek alkalmatlanná
teszik a környéket egy geoláda számára.
- Jelezd, hogy szeretnéd megkapni a ládát!
Ha a láda az „Adoptálható ládák” felhasználó nevén van, akkor az ott látható e-mail címre írj!
Ha a régóta beteg ládák listáján találtad, pedig akkor a ladadoki@geocaching.hu címre!
Mi történik utána?
- A felhasználóhoz a Te neved kerül, és ettől kezdve be tudsz lépni a láda szerkesztői nézetébe és
ott bármit meg tudsz változtatni.
Mennyire van rám bízva az oldal szerkesztése?
- A láda továbbra is azt kell, hogy bemutassa, amit eddig! Ha szükséges, aktualizáld a leírást,
képeket! Az oldalt saját ízlésedre formálhatod. Esetleg az oldal alján vagy egy külön linken
tartsd meg emlékül a régi leírást. Az oldal aljára hasznos írni egy ládatörténet részt, itt illik
megemlíteni az eredeti rejtőt, az örökbefogadás idejét, az esetleges változtatásokat, később a
karbantartásokat.
Mennyire változtathatom meg a pontok helyét, típusát?
- Mint ahogy az oldalt is, a rejtést is javítsd, ha tudod! Neked már segít a tapasztalat, a logokból
kiderül, a játékosoknak mi tetszett, mi nem, a ládát eddig miféle baj érte. Légy kreatív! Ha
szükségesnek látod, keress biztonságosabb rejteket! Az egyedi rejtés, láda, mindig
emlékezetesebb, mint a megszokott.
- Virtuális pont helyett rejthetsz hagyományosat, kisebb doboz helyett nagyobbat. Ezeknek a
fordítottja csak nagyon indokolt esetben engedélyezett.
- Multi láda esetén lehetőleg ne csinálj több pontot, mint amennyi eddig volt! Inkább a
feleslegessé vált, keresésélményt nem nyújtó, egymáshoz túl közeli pontok számát csökkentsd!
Virtuális pontoknál a a leolvasósdi, matekosdi és filcfirka helyett törekedj időtálló, egyedi
jelszóhordozó kihelyezésére.
Újra kell moderáltatnom a ládát?
- Ha láda eredeti szellemisége megmarad és a pontok száma, minősége jelentősen nem változik,
nincs szükség újramoderáltatásra. Ha nagy a változás, kérheted az újramoderálást vagy kérheti
ezt egy ládadoki vagy egyéb tisztségviselő.
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Mennyi időm van a ládát újrarejteni?
- Ugyanannyi idő jár, mint amennyi egy saját beteg láda esetében: 1 hónap.
Még nincsen saját ládám, azért adoptálhatok?
- Hát persze! Ha már megtaláltál legalább 75 hagyományos ládát, jogosult vagy arra, hogy
ládagazda lehess. Az adoptálás kitűnő terep arra, hogy megtanuld, milyen egy ládáról
gondoskodni, egy ládaoldalt szerkeszteni.
Már sok saját ládám van, adoptálhatok?
- Mivel az ember életkörülményei, lelkesedése, szabadideje – és ezzel együtt ládakarbantartásra
fordított energiája – változhat az évek során, ezért preferáljuk azokat a rejtőket, akik jelenleg
kevesebb, mint 20 ládáról gondoskodnak. De ha pl. egy régóta gazdátlan ládáért jelentkezik egy
„sok ládás”, rejtéseivel példát mutató ember, akkor eltekintünk a 20-as irányelvtől.
Szívesen meggyógyítanék egy ládát, de nem szeretném adoptálni, lehet?
- Hát persze! Nagyon örülnénk neki! Sőt, az egyesület ládát is biztosít ehhez, ha kéred. Itt
megtudhatsz erről többet. Sőt ilyenkor ideiglenesen szívesen a nevedre írjuk, hogy a ládaoldalt
is tudd szerkeszteni, aztán ha mindennel kész vagy „visszaadod” az Adoptálható ládák
felhasználónak.
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