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Projekt „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycz-
nej na Mazowszu” zakłada wzmocnienie oferty gospodarstw agroturystycz-
nych poprzez wprowadzenie innowacyjnej atrakcji jaką jest geocaching. Jego 
istotnym elementem będzie opracowanie 7 tematycznych szlaków turystycz-
nych, które przybliżą mało znane, przepiękne zakątki Mazowsza, przyrodę 
czy dziedzictwo kulturowe. 

Tematyka poszczególnych szlaków:

 Magiczne Mazowsze,
 Przyroda Północno-Wschodniego Mazowsza,
 Przydrożni świadkowie dziejów Północnego Mazowsza,
 Dziedzictwo kulturowe ziemi radomskiej,
 Powrót do korzeni,
 Okruszki historii – od Puszczy Bolimowskiej do Kampinoskiej,
 Szlacheckie rezydencje i królewskie włości.

Ponadto, w ramach projektu, zostanie wydany katalog „Turystyka wiejska 
na Mazowszu” z ofertą 250 gospodarstw agroturystycznych i obiektów 
turystyki wiejskiej współpracujących z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie oraz opisami w/w szlaków turystycznych.
Przekazujemy Państwu broszurę, która ma na celu przybliżenie idei  
geocachingu, a także zachęcenie do udziału w tej niezwykle ciekawej 
zabawie, dzięki której można poznać i odkryć Nasze Mazowsze.
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Historia geocachingu trwale związana jest z odko-
dowaniem zakłócanego wcześniej sygnału wysyła-
nego przez satelity do odbiorników GPS. Miało to 
miejsce 3 maja 2000 roku. Zaraz następnego dnia 
pasjonat sprzętu GPS, Amerykanin Dave Ulmer, 
ukrył w lesie wiadro i podał jego współrzędne  
na grupie dyskusyjnej użytkowników GPS. Po-
jemnik wypełnił różnego rodzaju przedmiota-
mi, aby w ten sposób zachęcić do poszukiwań.  
W ciągu kilku kolejnych dni wiele osób go zna-
lazło, używając wskazań odbiorników GPS i po-
dzieliło się swoimi przeżyciami na wspomnianej 
grupie dyskusyjnej. Zainspirowani pomysłem 
kolejni entuzjaści zaczęli umieszczać swoje 
skrytki i publikować do nich współrzędne. Tak 
narodziły się zalążki geocachingu. Wkrótce  
zaczęły pojawiać się specjalne serwisy poświęco-
ne tylko i wyłącznie tej zabawie. Jako pierwszy 
powstał w 2002 roku serwis Geocaching.com, 
który obecnie dysponuje najliczniejszą bazą 
skrytek na całym świecie. 

Słowo „geocache” odnosi się do ukrytego po-
jemnika, który należy znaleźć. Oprócz angielskie-
go określenia w Polsce stosuje się wymiennie takie 

nazwy jak „skrzynka”, „skrytka” albo „kesz”. 
Przedrostek „geo” (ziemia) oznacza zarówno 
globalny charakter tej zabawy, jak również na-
wiązuje do geografii, czyli nauki o rozmieszcze-
niu zjawisk na kuli ziemskiej. Zlokalizowanie 
pojemnika geocache jest możliwe dzięki posia-
daniu współrzędnych geograficznych. Od czasu 
powstania pierwszej skrytki zabawa opanowała 
cały świat i wyewoluowała. Umieszczanie skrzy-
nek dla samego ich znalezienia na dłuższą metę 
jest nudne, stąd ich autorzy starają się uroz-
maicać poszukiwania, by zachęcać tropicieli do 
odwiedzenia schowka. Najczęściej pomysłowo 
zamaskowane skrytki zakłada się w atrakcyjnych 
turystycznie zakątkach (w pobliżu ciekawych 
zabytków, enklaw przyrody czy miejsc z boga-
tą historią). Schowki mogą być różnej wielko-
ści – od niewielkich pojemników po olbrzymie 
skrzynie, w których z powodzeniem zmieści się 
człowiek. Im wykażemy się większą pomysłowo-
ścią, tym skrytka będzie lepiej oceniona przez 
innych. Czasami znalezienie końcowej skrzynki 
poprzedzone jest wykonaniem określonych za-
dań, np. zebraniem informacji z innych miejsc 

GEOCACHING
nowa aktywność dla ciekawych świata
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lub rozwiązaniem zadań logicznych (niektóre 
mogą stanowić prawdziwe wyzwanie). Niekiedy 
poszukiwacz będzie musiał przeznaczyć na to 
nawet kilka miesięcy. Zawsze jednak odszukanie 
finałowego pojemnika odbywa się na podstawie 
współrzędnych geograficznych, co wyróżnia geo
caching od innych zabaw terenowych.

Nadrzędną ideą gry jest zachęcenie jej uczest-
ników do odwiedzenia miejsc, w których ukryte 
są skrytki. Niektóre mogą być trudno dostęp-
ne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym 
atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezenta-
cji innym graczom. Znalazca w nagrodę może za-
brać jeden z ukrytych w pojemniku upominków, 
jednocześnie powinien zostawić nowy nie mniej 
atrakcyjny prezent oraz wpisać swój identyfikator 
i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Chowa-
jący umieszcza w serwisie geocachingowym 
opis skrytki zawierający oprócz danych dotyczą-

Historia geocachingu w Polsce
1 listopada 2001 roku założono pierwszą skrytkę na terenie Polski. „Ndebele 1”, bo tak się  
nazywa, jest wirtualna (nie ma pojemnika z logbookiem) i została opublikowana w serwisie 
Geocaching.com. Najstarszą niewirtualną skrzynką, która już nieistnieje, była FirePlace, za-
łożona 5 stycznia 2002 roku, w serwisie Geocaching.com. Z kolei najstarszą istniejącą skrytką  
w Polsce jest pojemnik ukryty 2 czerwca 2002 roku w okolicach Szczytna.

Wiosną 2006 roku stworzono, najpopularniejszy obecnie w Polsce, serwis geocachingowy 
Opencaching.pl (zwany też OC PL). Bazuje on na otwartej platformie oraz utrzymywany 
jest społecznie przez grupę entuzjastów tej zabawy. Wszystkie treści umieszczane w serwisie  
OC PL publikowane są na licencjach otwartych.

W październiku 2009 roku wystartowała polska strona związana z serwisem Geocaching.com. 
Powstała ona w odpowiedzi na potrzeby coraz prężniej rozwijającego się środowiska geocacher-
skiego, zakładającego skrytki w tym międzynarodowym serwisie. 10 lutego 2011 roku opubli-
kowano nową wersję tej strony. 25 lutego 2012 roku Zarząd Główny PTTK, w porozumieniu  
z serwisem Geocaching.pl, w celu upowszechnienia geocachingu ustanowił Odznakę 
„PTTK Geocaching Polska”.

cych jej lokalizacji (długość i szerokość geogra-
ficzna w systemie GPS) dodatkowe wiadomości 
ułatwiające jej znalezienie, a także teksty o cha-
rakterze krajoznawczym, przybliżające miejsce 
ukrycia i ewentualne inne atrakcje turystyczne  
w okolicy. Ponadto powinien poinformować o moż-
liwych zagrożeniach, na które można natrafić  
w trakcie poszukiwań oraz o dostępności dla 
osób niepełnosprawnych czy dzieci.

Geocaching stanowi obecnie bardzo modną  
formę gry terenowej na całym świecie. Ułatwia 
odkrywanie ciekawych, często nieznanych miejsc, 
zabawa przyczynia się także do zwiększenia ru-
chu turystycznego. Geocaching to szansa dla ta-
kich rejonów jak Mazowsze, ciągle postrzeganych 
jako mało atrakcyjne turystycznie, szczególnie dla 
obszarów wiejskich, a więc agroturystyki. Biorąc 
udział w grze możemy poznać kulturę, tradycję, 
historię i przyrodę regionu. 
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SERWISY 
INTERNETOWE



Geocaching to zabawa terenowa, choć poszukiwacze skrzynek, zwani geocacherami, czerpią informa-
cje z internetowych serwisów geocachingowych. Aby więc nasza skrytka mogła funkcjonować, najpierw 
musi zaistnieć w Internecie. Do zabawy, jak już wspomniałam, niezbędne są współrzędne GPS miejsc, 
w których ukryte są skrytki. Opisy oraz instrukcje, konieczne do ich znalezienia, dostępne są w jednej 
z internetowych baz skrzynek, założonych na serwisach internetowych, takich jak:
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Geocaching.com 

Ten największy i najbardziej popularny ser-
wis geocachingowy na świecie należy do fir-
my Groundspeak Inc. Działalność rozpoczął 
2 września 2000 roku. Każda skrytka przed 
opublikowaniem jest weryfikowana przez 
recenzenta. Darmowe konto umożliwia po-
szukiwanie oraz zakładanie skrzynek. Bardziej 
rozbudowane funkcje, takie jak wyszuki-
wanie zaawansowane, generowanie Pocket 
Querry czy powiadomienia wymagają wyku-
pienia konta premium. 28 lutego 2013 roku 
serwis przekroczył barierę 2 milionów ak-
tywnych skrytek zarejestrowanych w ponad 
200 krajach na całym świecie, a także ponad 
5 milionów użytkowników.

Opencaching.pl 

To jeden z serwisów sieci Opencaching (ang. 
Opencaching Network, znany również pod  
nazwą Opencaching Nodes lub Opencaching  
National Sites). Tej sieci nie należy mylić ze stroną  
Opencaching.com firmy Garmin.

Działalność serwisów Opencaching Network 
zazwyczaj ograniczona jest do jednego obszaru 
językowego (np. w serwisie Opencaching.pl opisy 
skrzynek są głównie w języku polskim). Serwisy 
sieci Opencaching są całkowicie bezpłatne oraz 
mniej restrykcyjne przy rejestrowaniu skrzynek 
(np. akceptowane są skrytki zakopane w ziemi). 
Opencaching.pl, spośród wszystkich serwisów 
geocachingowych, zawiera największą liczbę 
skrzynek ukrytych na terenie Polski. 
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GPSgames.org

W serwisie tym istnieje możliwość zakładania skrzynek wirtualnych. Ofe-
ruje on również inne zabawy z wykorzystaniem odbiornika GPS, takie jak 
Geodashing, Shutterspot, GeoVexilla, MinuteWar, GeoPoker i GeoGolf.

NaviCache.com   

Działalność rozpoczął w lutym 2001 roku jako regionalny serwis geocachin-
gowy. Szybko zyskał popularność wśród ludzi, którzy szukali mniej restryk-
cyjnej alternatywy do istniejących wtedy serwisów. Umożliwia on rejestrację 
prawie każdego rodzaju skrzynki (w granicach rozsądku). Nie są pobiera-
ne żadne opłaty za dostęp do bazy skrzynek. Wszystkie zgłoszone skrytki są  
weryfikowane, ale NaviCache jest bardziej od innych liberalny. 
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TerraCaching.eu 

Serwis ten ma na celu zapewnienie wysokiej jakości skrzynek. Ich współ-
rzędne są niedostępne dla niezarejestrowanych osób. Członkostwo za-
rządzane jest przez system sponsoringu, a każda skrzynka jest pod stałą  
obserwacją innych użytkowników. W Europie serwis jest obsługiwany 
przez TerraCaching.eu. Jest on tłumaczony w różnych językach, ma rozbu-
dowany FAQ oraz dysponuje dodatkowymi narzędziami dla TerraCaching. 
Regulamin zabrania rejestracji skrzynek w innych serwisach.
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ZAKŁADANIE 
SKRYTKI
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3.1. Skrytka – geocache 
To ukryty w terenie pojemnik, zawierający dzien-
nik wpisów logbook, rzeczy, które można wymie-
nić oraz przedmioty podróżne, tzw. travelbugi, 
pozwalające śledzić trasę podróży ich odkrywców. 

Powszechne wśród geocacherów jest cho-
wanie skrytek w miejscach dla nich ważnych, 
odzwierciedlających ich szczególne zaintere-
sowania, umiejętności i wiedzę. Te unikalne  
na ziemi schowki mogą być bardzo różne,  
np. punkt widokowy, budowla historyczna, za-
kątek przyrodniczy albo po prostu ładna okolica. 

Skrytki powinny być umieszczane w miej-
scach ogólnie dostępnych i bezpiecznych, z dala 
od zbyt ruchliwych dróg i ścieżek, nie stwarza-
jących jakichkolwiek zagrożeń dla poszukiwa-
czy. Ze względu na ochronę środowiska skrytki 
rejestrowane na Geocaching.com nie mogą być 
zakopywane, a także umieszczane w terenach  
o szczególnych walorach przyrodniczych poza 
wyznaczonymi szlakami (parki narodowe i re-
zerwaty). Sposób ukrycia pojemnika powinien 
jak najmniej ingerować w środowisko naturalne.  
To samo odnosi się do obiektów zabytkowych. 
To my jesteśmy odpowiedzialni za swoją skryt-
kę, upewnijmy się więc, że znamy zasady obo-
wiązujące tam, gdzie ją ukrywamy. Pamiętajmy, 
że inni ludzie będą odwiedzać te miejsca.

Ważne, aby sam pojemnik był trwały i szczelny, 
gdyż będzie narażony na działanie zmieniających 
się przez cały rok warunków atmosferycznych i in-
gerencję zwierząt. Bardzo dobrze sprawdzają się 
np. plastikowe opakowania na żywność z klipsami 
i gumową uszczelką, a także takie, które są wodo-
szczelne. Warto również zaopatrzyć się w woreczki 
strunowe, aby dodatkowo ochronić całą zawartość. 
Pojemnik powinien być jednoznacznie opisa-
ny, np. skrytka „Geocache”, następnie należy  
podać jej nazwę oraz kontakt do jej autora 
(email, telefon). Im więcej umieścimy w niej 
informacji, tym lepiej.

Pod względem wielkości i wyglądu skrytki 
geocache mogą być:
 mikro (nano) – o pojemności mniejszej  
   niż 100 ml, zawierają tylko mały logbook.
 małe – o pojemności 100 ml–1 l
 normalne – 1–20 l
 duże – 20 l lub większe
 inne 

Oprócz w/w skrytek, które są umieszczane  
w terenie, istnieje także szereg różnego typu skry-
tek wirtualnych. W tym przypadku poszukiwacz 
odkrywa opisane w serwisie miejsce. 

Osobnym typem są skrytki związane z jakimś 
wydarzeniem (tzw. „event”). Wówczas geocacherzy 
spotykają się w wybranym miejscu i o określonym 
czasie, by wymieniać się swoimi doświadczenia-
mi, a jednocześnie poznać się osobiście.
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3.2. Zawartość skrytki
Podstawowym wyposażeniem skrytki jest logbook, czyli pa-
pierowy dziennik wpisów oraz przybory do pisania (najlepiej 
ołówek, który bardziej niż długopis jest odporny na wilgoć  
i niskie temperatury), a także tekst powitalny dla znalazcy 
z informacją o tym, w jakim celu został umieszczony po-
jemnik. Własnoręczny wpis w logbooku jest podstawą do 
uznania odnalezienia przez poszukiwacza skrytki. To jedna  
z elementarnych zasad geocachingu. 

Oprócz logbooka pojemnik zawiera różnego rodzaju przed-
mioty, które służą do wymiany. Ich wartość zależy jedynie 
od środków, jakimi dysponuje osoba zakładająca skrzynkę.  
Nie mogą to być jednak przedmioty, których rozprowadzanie jest 
nielegalne lub niebezpieczne oraz produkty łatwo się psujące.
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3.3. Umieszczanie skrytki w terenie
Po zaakceptowaniu skrytki w Internecie możemy przystąpić  
do ukrycia jej w terenie. Po wybraniu odpowiedniego miejsca  
należy zapisać jego współrzędne GPS na pojemniku i w log
booku. Teraz najważniejszym elementem jest samo schowanie  
i zamaskowanie skrytki. 

W wytycznych do regulaminu Geocaching.com jasno stwier-
dzono, że: „Skrytki nie mogą być zakopane, ani częściowo, 
ani całkowicie. Nie jest dozwolone kopanie lub inne tworze-
nie dołu w ziemi, by umieścić lub znaleźć w nim skrytkę”.

Przy ukrywaniu pojemników używajmy wyobraźni i pamiętaj-
my, że wielka chęć znalezienia skarbu może czasem doprowadzić 
poszukujących do zastosowania metody zwanej „na dzika”, która 
może przyczynić się do kompletnej zmiany wyglądu okolicy. 
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Starajmy się zatem tak schować skrytkę, by 
tropiciele jak najmniej ingerowali w otocze-
nie. Taka postawa z pewnością wymaga trochę 
więcej intelektualnego wysiłku od ukrywające-
go, ale gwarantuje satysfakcję zarówno jemu,  
jak i poszukiwaczom.

Dopuszcza się maskowanie skrytek różnymi 
rzeczami znajdującymi się w okolicy. Często wi-
dzimy pojemniki zakryte charakterystycznymi 
kopcami z kamieni czy gałęzi. Można też w tym 
celu użyć suchych liści czy igliwia. Oczywiście, 
trzeba liczyć się z uzasadnionymi, krytycznymi 
uwagami ze strony innych geocacherów, jeśli do 

maskowania wykorzystamy żywe elementy, takie 
jak wyrwany mech czy kępa trawy lub połamane 
gałęzie. Dodatkowo, z uwagi na przyjazny środo-
wisku naturalnemu charakter zabawy używanie, 
np. mchu może być zakwestionowane przez re-
viewera (recenzenta). Ma to swoje racjonalne 
uzasadnienie: poszukiwacz, wiedząc, że pojem-
nik jest ukryty pod mchem, może przeorać metry 
kwadratowe lasu, zanim dotrze do kryjówki. 

 

Pamiętajmy, że nie musimy niczego znisz-
czyć, żeby pomysłowo ukryć skrytkę! 



15



16

3.4. Umieszczenie skrytki  
w Internecie
Najpierw musimy założyć w Internecie konto użyt-
kownika na wybranym serwisie geocachingowym, 
Polecam bezpłatne konto na www.geocaching.com. 
Po wejściu do serwisu otrzymamy szczegółowe, 
krok po kroku, instrukcje dotyczące logowania. 
Zapoznajmy się ze skrytkami i ich opisami. Jest to 
bardzo ważne, bo im więcej się dowiemy, tym na-
sze skrzynki będą bardziej profesjonalne i ciekawe. 

Zapoznajmy się raz jeszcze z zasadami do-
tyczącymi rejestrowania skrytek w serwisie. Czy 
nadal wszystkie wymagania są spełnione? Jeśli tak, 
wypełnijmy formularz online, zwracając uwagę na 
wszystkie pomocnicze informacje. Każda skrytka 
musi być dokładnie opisana. Oprócz współrzęd-
nych podajmy również informacje o stopniu trud-
ności, zagrożeniach i wymaganiach, które pomogą 
dobrze przygotować się do poszukiwań. Nie za-
pomnijmy o danych dotyczących określonego 
miejsca i jego historii oraz różnych związanych  
z nim ciekawostkach. Im więcej trudno dostęp-
nych informacji, tym opis będzie ciekawszy. Warto 
zamieścić także zdjęcia ilustrujące obiekt, do któ-
rego odnosi się zawartość skrytki.

Starajmy się tak zrobić opis skrzynki, aby za-
chęcić innych geocacherów do jej odwiedzenia, 
dołączmy też zdjęcia z okolicy. Możemy ustawić 
dodatkowe atrybuty, które pomogą innym w szyb-
kim zorientowaniu się w rodzaju skrytki, cenne 
będą informacje dotyczące tego, czy można się 
tam wybrać z psem, czy spacer zajmie więcej niż 
godzinę, czy teren jest dostępny dla wózków in-
walidzkich albo czy wymagane jest użycie łodzi. 
Przejrzyjmy raz jeszcze wszystko, by sprawdzić, 
czy nie wystąpiły błędy. 

Następnie opis skrzynki należy wysłać 
do reviewera. Dopiero po jego akceptacji 
możemy założyć skrytkę. Pamiętajmy, że 
opis będzie widoczny dla wszystkich od-
wiedzających naszą skrzynkę w Internecie. 

3.5. Serwisowanie skrytki
Od chwili, gdy umieścimy skrzynkę w terenie, 
jesteśmy zobowiązani nie tylko do jej nadzo-
rowania, ale też tego, co znajduje się w  naj-
bliższej okolicy. W  związku z  tym konieczne 
będą wizyty w  miejscu jej ukrycia za każdym  
razem, gdy pojawi się jakiś problem. Odwie-
dzajmy to miejsce jak najczęściej, by upew-
nić  się, że ulokowanie w  nim skrytki nie 
wpłynęło negatywnie na otoczenie, a pojemnik 
jest w dobrej kondycji. Jeżeli okaże się, że po-
szukiwanie skrytki przez innych geocacherów 
spowodowało dewastację okolicy, należy usunąć 
lub przenieść skrzynkę w inne miejsce, nie za-
pominając o zamieszczeniu stosownych infor-
macji w jej opisie na stronie internetowej.
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GRA 
– JAK SIĘ W TO BAWIĆ? 



Na najprostszym poziomie geocaching wymaga  
spełnienia następujących warunków:

Zalogowania się na koncie użytkownika.

Wyświetlenia strony „szukaj i chowaj skrytki”.

Wpisania kodu pocztowego i kliknięcia przycisku „szukaj”.

Wybrania dowolnej geoskrytki z listy i kliknięcia na jej nazwę.

Wprowadzenia współrzędnych geoskrytki do urządzenia GPS.

Użycia urządzenia GPS, by znaleźć ukryte geoskrytki.

Wpisania się do dziennika i odłożenia geoskrytki na swoje miejsce.

Dzielenia się swoimi przygodami i zdjęciami w sieci.

Jedyne czego potrzebujemy do zabawy to:

1. Urządzenie GPS lub telefon komórkowy z modułem GPS,  
które pozwolą ci dotrzeć do skrytki.

2. Konto użytkownika na www.geocaching.com, gdzie można  
dokonywać wpisów, obserwować osoby, które odwiedziły twoją 
skrzynkę i poznać ocenę odkrywców naszej skrytki.
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KODEKS GEOCACHERA

1. Ogólne zasady 
1.1. Niezależnie od tego, czy chowasz czy szukasz  
– nie niszcz i nie demoluj. Szanuj cudzą  
własność i przyrodę. 
1.2. Dbaj o otoczenie skrzynki – nie śmieć, a w miarę 
możliwości staraj się zebrać znalezione w pobliżu  
i po drodze śmieci. 
1.3. Przed przystąpieniem do zabawy, zapoznaj się  
z regulaminem OC PL. 
2. Zakładanie skrzynki 
2.1. Zanim założysz swoją pierwszą skrzynkę, poczytaj 
i koniecznie pooglądaj skrytki stworzone przez innych. 
2.2. Sprawdź czy w planowanym miejscu nie powstała 
już inna skrzynka. 
2.3. Zakładaj skrytki w ciekawych miejscach, takich, 
które sam chciałbyś odwiedzić. 
2.4. Starannie opisz swoją skrzynkę w serwisie. Zwróć 
uwagę na to, żeby wszystkie informacje niezbędne do 
jej odkrycia znalazły się w niekodowanej części opisu. 
3. Poszukiwania skrytki 
3.1. W ruchliwych miejscach, możliwie najdyskretniej, 
szukaj skrzynek, bo to być może ocali ich byt.
3.2. Staraj się nie uszkodzić skrytki podczas  
poszukiwania. 
3.3. Nie zabieraj skrzynki! Inni też chcą ją znaleźć. 
3.4. Dbaj o każdą skrytkę jak o swoją własną! Nie bój 
się dołożyć ołówka czy wymienić worek strunowy  
– to wiele nie kosztuje, a zapewni skrzynce trwałość. 
Jeśli dziennik się skończył albo zaraz może to nastąpić, 
dołóż dodatkowy. Na poszukiwania warto zabierać  
ze sobą zestaw naprawczy. 
3.5. Przed odłożeniem skrytki na miejsce, zamknij 
starannie pojemnik, a następnie dokładnie zamaskuj 
miejsce ukrycia. 
3.6. Staraj się powiadomić właściciela skrzynki  
o konieczności jej serwisu poprzez wpis w logu. 
3.7. Nie bój się informować w logu o niemożności 
znalezienia skrytki, nawet jeśli nie jesteś pewien,  

czy jej tam nie ma. To ważny sygnał dla założyciela,  
że może opis jest niejasny albo skrzynka zaginęła, a także 
pożyteczna informacja dla kolejnych poszukujących. 
3.8. Skrytkę niezgodną z regulaminem zgłoś do RR 
(poprzez odpowiedni link na stronie z jej opisem). 
3.9. Wpisuj do logu swoje wrażenia. Nie bój się  
zamieszczać krytycznych uwag. 
4. Wymiana fantów 
4.1. Nigdy nie wkładaj do skrzynek słodyczy  
ani innej żywności, a także przedmiotów nietrwałych 
(np. baterie, mydło), które pod wpływem wilgoci  
lub zmian temperatury mogą się zepsuć.
4.2. Jeśli w znalezionej skrytce napotkałeś śmieci  
lub żywność, usuń je bez wahania. 
4.3. Do skrzynek wrzucaj tylko to, co sam chciałbyś  
z nich wyciągnąć. Pamiętaj, że to nie śmietnik,  
więc nie wkładaj tam rzeczy brudnych, zużytych, 
uszkodzonych lub zepsutych. 
4.4. Jeśli zabierasz fanty ze skrytki, to zawsze włóż  
w zamian coś o nie mniejszej wartości. Geokrety nie są 
fantami na wymianę, więc ich ta zasada nie dotyczy. 
4.5. Nigdy nie wyciągaj ze skrzynki jej stałego wyposa-
żenia: dziennika, ołówka, temperówki czy magnesu  
(w przypadku skrytki magnetycznej). 
4.6. Zabranie czy zostawienie geokreta zawsze jak 
najszybciej loguj w serwisie http://www.geokrety.org/. 
4.7. Geokrety możesz umieszczać w dowolnych 
skrzynkach, natomiast nie wrzucaj gadżetów  
firmy Groundspeak (travelbugów lub geocoinów)  
do skrzynek opencaching, ponieważ nie będzie  
ich można zalogować w serwisie Geocaching.com. 

Materiały źródłowe:
1. www.geocaching.pl 
2. www.geocaching.com 
3. Materiały „Rozwój innowacyjnych produktów  
turystycznych na terenach wiejskich poprzez wdrażanie 
geocachingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce oraz 
jej upowszechnianie” ze szkolenia organizowanego 
przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej.






