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Ez egy világméretű játék része, 

amit   geocachingnek   hívunk   és 

GPS segítségével játszunk. 

Lényege,   hogy   egyikünk   elrejt 

egy „geoládát” (pl. egy ilyen 

dobozt) és mások az interneten 

nyilvánosságra hozott koordináták 

alapján megkeresik. 

A  geocachingben  bárki  részt 

vehet. Azoknak érdemes, akik 

szeretnek kirándulni, ismeretlen 

helyekre  eljutni  és  közben  még 

„kincset”  is  keresni.  Több  mint 

4000 láda várja a megtalálókat 

Magyarországon és kb. 3 millió 

szerte a világon. 
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Ha van kedve, csatlakozzon 

hozzánk! 

Itt többet is megtudhat a játékról: 

http://www.geocaching.hu 

http://www.geocaching.com 

 
NÉHÁNY KÉRÉS: 

- Írja be a naplóba a nevét és hogy 
mikor járt itt! 

- Ne vigye el vagy rongálja meg a 

ládikát és annak tartalmát, hanem 

gondosan   csukja   be   és   rejtse 

vissza oda, ahol találta! 

 
Ha a geoládát valamiért tilos ide 

rejteni, kérjük jelezze az 

elnokseg@geocaching.hu címen! 

Ebben az esetben elnézését kérjük 

a figyelmetlenségünkért és a ládát 

haladéktalanul eltávolítjuk. 
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Nyomtasd ki A4 méretben, vágd körbe a vonalak mentén, hajtsd félbe a szaggatott vonalnál, és 
ha módod van rá, lamináld, hogy ne tehessen benne kárt a nedvesség. A ládában legfelülre tedd! 
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