GEOCACHE GÖMMA
– LÄS DETTA!
Grattis, Du har hittat den!
Antingen med avsikt eller
genom en slump.
Varför ligger den här burken
här? Och vad är det för grejor
i den?
Det är en del av en global
sport som skapats av
användare av GPS (Global
Positioning System), och det
kallas Geocaching. Enkelt
uttryckt handlar det om att
gömma en ”skatt” (som den
här behållaren) och publicera
så exakta koordinater som
möjligt på Internet. Sedan kan
andra “skattjägare” med hjälp
av sin GPS-mottagare hitta
“skatten", skriva I loggen och
byteshandla med innehållet.
Den finns två regler, skriv i
loggboken och om du tar
något så skall du lämna något
istället. Förhoppningsvis så
har den här behållaren
placerats så att oinvigda inte
skall råka hitta den. Men det
kan ju hända att det som var
ett bra ställe ändras till ett
dåligt
OM DU HITTAT DETTA AV
MISSTAG:
Kul! Välkommen att delta! Det
enda du behöver göra är:
• Var snäll och låt bli att flytta
gömman, och förstör den
inte. Det viktigaste med
den här formen av
skattjakt är inte skatten I
sig utan själva fyndet och
att dela med sig av sina
erfarenheter till andra.
• Om du vill ta med dig något,
se till att lämna något
annat I utbyte. Och skriv i
loggboken.
• Om möjligt så meddela vad
som hänt på webbplatsen
som är angiven nedan.
Geocaching är till för alla som
har en GPS och lite äventyrslust. Det finns spegelsajter på
flera håll i världen.
Organisationen har sitt
hemvist på Internet, om du
besöker webbplatsen så kan
du läsa mer och komma med
synpunkter:
http://www.geocaching.com
Om behållaren har hamnat på
ett ställe där den stör på något
sätt så meddela oss. Vi ber
om ursäkt och kommer att
hjälpa till att flytta den.

Geocache:
Placed by:
Date:
Log book: Please,
log date and your name.

