
GEOCACHING

Opanuj z nami podstawy. Podręcznik

dla początkujących.
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WITAJ!
Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona geokeszerów!

Za chwilę przestaniesz być Mugolem* i poznasz

podstawy naszej międzynarodowej zabawy.

Geocaching to gra oparta na szukaniu z pomocą

odbiornika GPS ukrytych w terenie pojemników zwanych

keszami (ang. cache). Od 3 maja 2000 roku tworzą ją

gracze dla graczy. Na całym świecie można znaleźć już

ponad 3 miliony keszy!

*Mugol - osoba niewtajemniczona w geocaching



JAK ZACZĄĆ? Aby utworzyć konto wejdź na stronę: 

https://www.geocaching.com/account/join

Będzie Ci ono potrzebne do wyświetlania

mapy keszy i korzystania z aplikacji.

Sugerujemy raczej korzystanie z opcji

utworzenia konta przez podanie adresu

mailowego - w przypadku kont łączonych z

innymi portalami (np. Facebookiem)

występują czasem problemy z konfiguracją

aplikacji czy dodatkowych usług.

Pamiętaj, aby po uzupełnieniu danych
postępując zgodnie z kolejnymi
instrukcjami wyświetlanymi na stronie
aktywować konto klikając w link
wysłany na podany adres mailowy!

https://www.geocaching.com/account/join


Przeglądanie

keszy

MAPA  NA  STRONIE

GEOCACHING .COM

APLIKACJA  C :GEO

GEOCACHING  APP  (OFICJALNA )

Przeglądanie keszy,

sprawdzanie ich

współrzędnych oraz logowanie

w nich wpisów jest możliwe

przez przeglądarkę,

bezpośrednio na stronie

geocaching.com lub poprzez

dedykowane aplikacje. 

Dostępna przez przeglądarkę,

wyświetla kesze każdej trudności

Wygodna do przeglądania keszy z

domu

Dostępna wyłącznie na Androida

Pokazuje kesze każdej trudności

Wygodna przy poszukiwaniach w

terenie

Posiada wiele wbudowanych

narzędzi ułatwiających keszowanie

Dostępna na Androida i iOS

Dla użytkowników bez konta premium

pokazuje tylko najprostsze kesze

Względnie wygodna przy poszukiwaniach

w terenie

Prosta w obsłudze



JAK ZACZĄĆ KORZYSTAĆ Z OFICJALNEJ APLIKACJI?

Po uruchomieniu aplikacji kliknij "Logowanie" i wpisz dane podane przy rejestracji.



Pojawią się 3 ekrany z komunikatami, które trzeba zaakceptować.



UWAGA!
Aplikacja poprosi nas o

zezwolenie na dostęp do

lokalizacji. Zezwolenie jest

niezbędne do prawidłowego jej

działania.



Po zezwoleniu na udostępnienie lokalizacji aplikacja wyświetli nam mapę skrytek.

Niestety użytkownicy bez konta premium widzą jedynie kesze tradycyjne nie

trudniejsze niż 2/2 oraz eventy.



Z kontem premium widoczne są wszystkie skrytki, niezależnie od typu czy trudności.

Mapa przedstawia lokalizacje keszy za pomocą ikonek. Po kliknięciu na nie możemy zobaczyć

podstawowe informacje o keszach (kod GC, nazwa, odległość od naszej lokalizacji, trudność

zadania i terenu, rozmiar). Kliknięcie na biały baner z tymi informacjami (obrazek 2) powoduje

otwarcie strony kesza z jego pozostałymi informacjami (obrazek 3).



Kliknięcie opcji "Opis"

wyświetli nam informacje o

miejscu, obiekcie, tematyce

kesza, które zostawił dla nas

jego autor.

Kliknięcie w "Nawiguj"

wskaże nam linię,

prowadzącą do lokalizacji

kesza, skracającą się wraz ze

zbliżaniem do niego.



Kesze nietradycyjne wymagają od nas odgadnięcia współrzędnych. W ich przypadku ikona nie

odzwierciedla realnej lokalizacji. Jeśli wiemy już, jakie są właściwe współrzędne, możemy je

wprowadzić w aplikacji klikając w opcję "Waypointy" znajdującą się na dole strony kesza.



Klikamy w ikonkę plusa, dodajemy nowy waypoint wpisując współrzędne i nadając mu nazwę. Po

akceptacji nasz waypoint wyświetli się w zakładce. Po kliknięciu na niego możemy włączyć

nawigację do niego klikając na ikonkę ze strzałką.



Aby wpisać znalezienie kesza na swoim

koncie należy na stronie kesza kliknąć

opcję "Zaloguj", a następnie wybrać typ

wpisu "Znaleziona".

Po wpisaniu treści i jej wysłaniu kesz

zmieni na naszym koncie status na

znaleziony, a jego ikonka stanie się żółtą

uśmiechniętą buźką.


