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Lubisz niekonwencjonalne, oryginalne formy spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu? Zapraszamy do Gminy Kłodzko

  

Już niedługo w Gminie Kłodzko ponad 500 nowych skrzynek geocachingowych !!! 

  

Geocaching to gra terenowa polegająca na szukaniu „skarbów” czyli skrytek geocache przy
pomocy urządzeń GPS. Do poszukiwań możemy użyć telefonu komórkowego lub tableta z
wbudowanym GPS oraz zainstalowaną odpowiednią aplikacją np. c:geo dostępną na google
play. Podczas zabawy uczestnicy podążają do miejsc określonych przez współrzędne
geograficzne i tam starają się odnaleźć ukryty pojemnik (nazywany "geocache") następnie
odnotowują ten fakt na specjalnej stronie internetowej &nbsp; www.geocaching.com Autorzy
skrytek starają się je urozmaicić, aby zachęcić poszukiwaczy doodwiedzenia ich schowka.

  

  

Najczęściej zakłada się skrytki w atrakcyjnych turystycznie miejscach(zabytki, przyroda,
historia). Liczy się też pomysł na zamaskowanie skrytki. Skrytki mogą być różnej wielkości – od
malutkich pojemniczków mniejszychod naparstka, po olbrzymie skrzynie mogące z
powodzeniem pomieścić człowieka.

  

 Im bardziej pomysłowa skrytka tym zostaje lepiej oceniana przez innych
poszukiwaczy.Czasami znalezienie końcowej skrzynki poprzedzone jest wykonaniem
określonych zadań – np. zebranie informacji z innych miejsc lub rozwiązanie zadań logicznych.
Niektóre mogą być prawdziwymi wyzwaniami i zabierać nawet kilka miesięcy zanim
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poszukiwacz odnajdzie końcową skrytkę. Zawsze jednak odnalezienie finałowego pojemnika
odbywa się na podstawie współrzędnych geograficznych, co wyróżnia geocaching od innych
zabaw terenowych.

  

  

Geocaching jest zabawą kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku, jest sposobem
na aktywny wypoczynek, to znakomita alternatywa dla komputera, tableta czy telewizora.
Uczestnicy gry mogą dotrzeć do ciekawych, niejednokrotnie mało znanych turystom miejsc.
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Aby rozpocząć przygodę wystarczy:
1.    zarejstrować się bezpłatnie  na stronie www.geocaching.com
2.    kilknąć zakładkę „zabawa”, a następnie „wyświetl mapę skrytek” 
3.    wybrać dowolną geoskrytkę z listy (każda zawiera opis miejsca w którym jest założona
skrytka)
4.  pobrać na telefon bezpłatną aplikację np. c:geo lub jeśli posiadasz urządzenie GPS
wprowadzić do niego współrzędne skrytki
5.    ubrać wygodne buty i ruszać na poszukiwanie przygód.6.gdy odnajdziesz skrytkę, wpisz się
do dziennika i odłóż skrytkę na swoje miejsce , w skrytkach często znajdują się drobne
przedmioty na wymianę, zasada jest taka że jeśli coś zabierasz, to również coś zostawiasz
(zawartość skrytki powinna być przyjazna dla całej rodziny)
7.    po powrocie do domu na stronie www.geocaching.com ponownie klikamy na mapie w
skrytkę i dodajemy wpis o jej znalezieniu.

  

9 lutego 2015r. Gmina Kłodzko podpisała umowę nr PL.3.22/3.3.02/14.04443/305 o
dofinansowanie projektu „Promocja turystyczna na pograniczu polsko-czeskim” ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy
granice"
Całkowity koszt zadania: 16 783,59 EUR w tym dofinansowanie  15 944,41 EUR

  

Gmina poprzez promocję gry terenowej - GEOCACHING na swoim terenie zamierza zwrócić
uwagę turystów na atrakcyjność turystyczną kłodzkich wsi.
W ramach projektu zaplanowano m.in.:
- szkolenie na temat geocaching-u 
- zakup 30 szt. urządzeń GPS

 3 / 4



GEOCACHING w Gminie Kłodzko

Wpisany przez Dominika Ferenc - Macherzyńska
środa, 25 lutego 2015 07:45 - Poprawiony środa, 25 lutego 2015 08:55

- założenie w terenie i opisanie na stronie www.geocaching.com  540 skrytek
   (wszystkie opisy będą przetłumaczone na j. angielski i j.czeski )
- wydanie ulotek promujących geocaching i partnerów projektu
- na zakończenie działań projektu: I EVENT-u w Gminie Kłodzko, impreza propagująca
geocaching jako atrakcję turystyczną pogranicza PL-CZ. 

  

Zapraszamy do Gminy Kłodzko!
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