
Stworzyliśmy naszą pierwszą skrzynkę, a teraz zapraszamy Cię, abyś dołączł/a do tej 

fantastycznej zabawy, jaką jest Geocaching. Proces zakładania konta jest dziecinnie 

prosty, a sama aplikacja w przejrzysty sposób poprowadzi Cię przez kolejne etapy gry. 

Przygotowaliśmy krótką instrukcję, jak rozpocząć zabawę. 

Do dzieła! :) 

 

#1:  

Do tego, aby poprawnie uruchomić naszą grę będziesz potrzebował/a smartfona z dostępem do 

internetu, lub specjalnego urządzenia - odbiornkia GPS (nie będziemy podawać  konretnych marek, 

poszukaj w interencie - jest kilka modeli, które świetnie poradzą sobie w tym zadaniu). 

 

No więc założymy, że tak jak większość użytkowników, skorzystasz ze swojego super-smartfona, 

połącz się z interentem a następnie wejdź do internetowego sklepu z aplikacjami (sklep PLAY lub 

Apple Store) i poszukaj aplikacji GEOCACHING. Zainstaluj ją na swoim smartfonie, następnie 

pokieruj się wskazówkami na ekranie i załóż swoje konto (masz do wyboru kilka różnych opcji,  

w zależności od tego co preferujesz). 

 

#2 

W kolejnym kroku oczywiście uruchamiasz aplikację, jeśli udostępnisz swoją lokalizację(o co 

poprosi cię apka), pokaże Ci się mapa miejsca, w którym aktualnie przebywasz a na niej lista 

dostępnych skrzynek do odnalezienia. Jest ich całkiem sporo, prawda ? ;) 

Niektóre skrzynki nie będą dla Ciebie dostępne, nie przejmuj sie tym, jeśli chcesz skorzystać 

z wszystkich dostępnych - w tym celu musisz posiadać płatne konto premium, szczegóły w aplikacji.  

UWAGA: DO PEŁNEGO KORZYSTANIA Z APLIKACJI NIE JEST WYMAGANE KONTO PREMIUM, JEST 

ONO JEDYNIE POSZERZONE O WIĘKSZĄ LICZBĘ SKRZYNEK. 

 

#3 

I teraz przechodzimy do meritum...naszą skrzynkę znajdziesz bez problemu wyszukując ją poprzez 

wpisanie nazwy (CFG:503) lub na wirtualnej mapce Iławy, etap początkowy jest zlokalizowany nad 

małym jeziorakiem, skrzynka ma kolor pomarańczowy (tak jak wszystkie skrzynie typu Multi-Cache).  

Rozpoczynając zabawę: 

1.Kliknij w ikonę z nazwą i otwórz opis skrzynki. 

2.Przeczytaj opis oraz zapoznaj się z wymaganiami technicznymi, które szczegółowo opisaliśmy po 



to, aby nic nie zaskoczyło Cię podczas zabawy. 

3.Sprawdź atrybuty, czyli to co czeka Cię podczas odkrywania kolejnych etapów. 

4.Kliknij w przycisk NAWIGUJ, który otworzy dla Ciebie kompas z namiarem na pierwszy etap naszej 

gry. Jeśli tam trafisz i odnajdziesz pierwszy pojemnik, dostaniesz instrukcję co do kolejnych kroków 

zabawy ;) 

 

#4 

Baw się dobrze! Na końcu, jeśli udało Ci się  odszukać  pojemnik finałowy, zapisz się w specjalnie 

przygotowanym dzienniku, który znajdziesz w skrzyni, oraz zaloguj swój sukces w aplikacji (kliknij 

w przycisk ZALOGUJ). W ten sposób ląduje kolejny punkt na Twoim koncie. Koniecznie daj nam znać, 

jakie są Twoje odczucia po realizacji całej gry, być  moze jest coś co powinniśmy zmienić lub 

ulepszyć, czekamy na Twoje opinie i sugestie. 

 

To co? Może kolejna skrzynka ? :) 

 

(Więcej informacji, szczegółowy FAQ, znajdziesz na stronie www.geocaching.com oraz 

www.geocaching.pl) 

 

 

FAQ 

 

Lista pytań które mogą pojawić  się przed rozpoczęciem przygody z Geocachnig (tzw. FAQ) 

1.Kto może wziąc udział w grze ?  

Nie mam żadnych limitów czy ograniczeń co do założenia, natomiast część z pojemników nie będzie 

odpowiednia dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dla osób przemieszczających się na wózkach 

inwalidzkich (trudne tereny, las). To wszystko jest za każdym razem opisane przy odpowiedniej 

skrzynce. Geocaching jest zabawą dla całych rodzin, to ważne, wspólnie spędzamy czas na świeżym 

powietrzu i świetnie się bawimy, dlatego zachęcamy i rekomendujemy do tworzenia zespołów 

rodzinnych i wielopokoleniowych ;) 

2.Mam telefon ale nie wiem czy on się nadaje do zabawy, help! 

Do korzystania z apki Geocaching nadaje się każdy telefon komórkowy typu smartfon z obsługą 

sygnału GPS, dodatkowo do tego aby wziąć  udział w naszej grze powinienes mieć dostęp do 

intrenetu w swoim telefonie. Czyli podsumowując : Smartfon(każdy model ma wbudowany 



odbiornik GPS) oraz internet, tylko tyle ;) 

Troszkę więcej o technologii wykorzystanej w Smartfonach znajdziesz np w poniższym artykule: 

https://www.4idroid.pl/jaka-jest-roznica-miedzy-smartfonem-a-telefonem-komorkowym/ 

 

3.Czy potrzebuję jakichś specjalnych narzędzi do odkrywania skrzynek ? 

Z pewnością potrzebujesz sporej dawki cierpliwośći :) nie przejmuj się natomiast niczym 

szczególnym, wystarczy telefon, przyda się  też latarka, długopis oraz odpowiedni strój, wygodny, 

trochę  taki jak na grzyby czy do spacerów po lesie( o tym też piszemy w instrukcji do gry ). No i 

najważniejsze...szeroki uśmiech, energia i entuzjazm, a reszta pójdzie z górki. 

 

4.Co się  stanie, jeśli znajdę  skrzynkę ? 

Gratulujemy!..wcześniej przygotowaliśmy dla Ciebie szereg zagadek i łamigłówek oraz trochę 

utrudniliśmy cały proces poszukiwania. Jeśli trafiłeś/łaś na etap finałowy, możesz być  z Siebie 

Dumny/a ;)  

W środku znajdziesz kilka fajnych niespodzianek, które przygotowaliśmy dla uczestników gry - będą 

różne przedmioty i gifty, możesz zabrać sobie coś na pamiątkę ale wtedy postaraj się  dorzucić  coś 

od Siebie (może to być np. Jakiś magnes, długopis, pamiątka, maskotka. Opis tego co może się 

znaleźć w skrzyni, a co już niekoniecznie znajdziesz tutaj: 

https://www.geocaching.com/play/guidelines#contents. 

P.S. Zapomnieliśmy o najważniejszym... po znalezieniu skrzynki wpisz się w specjalnie 

przygotowany dziennik oraz zaloguj skrzynkę w Aplikacji. 

 

5. Czy mogę  zabrać skrzynkę  do domu? 

Nie możesz, poprosimy Cię, abyś odłożył pojemnik dokładnie w tym samym miejscu, w którym go 

znalazłeś, tak samo zamaskowany, sprawdź, czy jest dobrze zamknięty i czy zawiera w sobie 

wszystkie niezbędne elementy.  

 

https://www.4idroid.pl/jaka-jest-roznica-miedzy-smartfonem-a-telefonem-komorkowym/
https://www.geocaching.com/play/guidelines#contents

