
Zabawna przygoda w terenie…  
czy poważna nuda w domu 

 
Wybór należy od Ciebie 



• 2.05.2000 r. - Odkodowanie 
satelitów zagłuszających 

• Pierwsza skrytka  - Dave 
Ulmer – 3.05.2000 r. 

• Nazwa „geocaching” pojawia 
się 30.05.2000 r. (geokaszing) 

• „cache” - skrytka, kryjówka, 
schowek; „geo” (ziemia) 
oznacza globalny charakter 
zabawy jak również analogię 
do geografii. 

• Zabawa łącząca aktywność z 
kreatywnością, gdzie każdy 
może mieć przygody jak 
Indiana Jones. 

• 2.09.2000 r. – powstaje serwis 
www.geocaching.com 

 



• To gra - zabawa dla wszystkich. Wystarczy 
odbiornik GPS (smartfon z progr. np. c:geo), 
wodoodporny pojemnik i grupa zapaleńców. 

• Odnalezienie skrytki odbywa się na 
podstawie współrzędnych GPS co wyróżnia 
geocaching od innych zabaw terenowych. 
Pokazujemy interesujące turystycznie 
miejsca (zabytki, przyroda, historia). 

• Najtańsza forma promocji regionu. Nie 
potrzeba wydawać folderów, map, 
przewodników, itp. 

• Skrytki w Polsce 34187 (10914 w 2013). 
Bawi się w to 115197 (40796 w 2013) osób. 

• Kreatywni autorzy i aktywni poszukiwacze – 
aktywność na świeżym powietrzu. 



• Logbook – dziennik wpisów. 

• Własnoręczny wpis podstawą do 
uznania znalezienia skrytki. 

• Zakazana komercja i reklama. 

• Kodeks geocachera  

• Obowiązki właściciela skrytki. 
– Wybór atrakcyjnego miejsca i formy 

ukrycia skrytki 

– Publikacja w Internecie 

– Zawartość skrytki – zgodna z prawem i 
regulaminem zabawy 

– Serwis skrytki 



• Zakaz wkładania do skrytek 
produktów łatwo psujących 
się, nielegalnych i 
niebezpiecznych. 

• Zakazane umieszczanie 
reklam i nagabywanie. 

• Wartość zawartości – zależy 
od inwencji właściciela.  

• Przedmioty podróżne tj. 
TravelBug oraz Geocoin - 
właściciel przedmiotu śledzi 
jego trasę podróży. 

 

Zawartość pojemnika geocache 



• Trwały i szczelny – nie narażony 
na działanie zwierząt i warunków 
atmosferycznych.  

• Powinien zawierać informację o 
swoim przeznaczeniu i nie 
powinien swoim wyglądem 
przypominać przedmiotów 
stwarzających zagrożenie. 

• Nie umieszcza się w miejscach 
mogących wzbudzić podejrzenie 
zamachu terrorystycznego. 

• Nie zakopuje się pojemnika. 
Wymogi ochrony środowiska. 

Pojemnik geocache 



• Nie umieszczamy ich na terenach z 
zakazem wstępu i prywatnych bez 
indywidualnego zezwolenia. 

• Wszelkie zagrożenia powinny być 
szczegółowo opisane aby poszukiwacz 
był do nich przygotowany. 

• Nie wolno umieszczać skrytek na 
terenach chronionych przyrodniczo 
poza wyznaczonymi szlakami (parki 
narodowe i rezerwaty). 

• Ukrycie pojemnika powinno jak 
najmniej ingerować w środowisko 
naturalne. Podobnie ma to miejsce w 
przypadku obiektów zabytkowych.  

Pojemniki geocache 



• Skrytka Tradycyjna Podstawowy, pierwotny typ skrytki, składający się 
co najmniej z pudełka oraz loogbooka. Zwykle będzie to pojemnik na 
żywność, skrzynka na amunicję albo na przykład wiaderko, wypełnione 
różnymi dobrami. Możesz też trafić na mniejszy pojemnik (tzw. „mikro-
cache”), zbyt mały by zmieścić cokolwiek poza logbookiem. 
Współrzędne pokazane na stronie opisują rzeczywistą lokalizację skrytki. 

• Multi-cache Multi-cache wiąże ze sobą co najmniej dwa różne miejsca, 
przy czym przynajmniej w lokalizacji końcowej znajduje się fizycznie 
istniejący pojemnik. Istnieje wiele odmian tego typu skrytki, choć w 
przypadku większości z nich w pierwszym etapie poszukiwacz znajduje 
wskazówkę prowadzącą do drugiego, w drugim - do trzeciego, i tak dalej. 

• Skrytka Zagadkowa Skrytka w której można znaleźć się elementy 
wszystkich pozostałych kategorii. Odnalezienie miejsca jej ukrycia może 
wymagać rozwiązania skomplikowanej łamigłówki. Wraz z rozwojem 
kreatywności geocachingu, typ ten staje się polem dla tworzenia 
unikalnych wyzwań. 

Rodzaje skrytek geocache 



• Skrytka Wydarzenie Czasami lokalne organizacje geokeszerskie 
wyznaczają miejsce i czas spotkania, na którym rozmawia się na temat 
geocachingu. Po tym zdarzeniu kesz jest archiwizowany. 

• Skrytka Wydarzenie CITO (Wrzuć Skrytkę, Wyrzuć Śmieci) Cache In 
Trash Out.  CITO jest to typ aktywności ściśle związany z zabawą. W 
trakcie poszukiwań skrytek, zbieramy śmieci leżące po drodze i 
przeznaczamy je do właściwej utylizacji. Wydarzenia Cache In Trash Out 
są znacznie większymi akcjami oczyszczania środowiska, w które 
zaangażowana jest szersza społeczność. 

• EarthCache - Jest to miejsce w które można odwiedzić aby nauczyć się 
czegoś na temat geologicznych tajemnic Ziemi. EarthCache zawierają 
zarówno informacje edukacyjne jak również i informację (współrzędne) 
gdzie można trafić na opisywane zjawisko. Poszukiwacze EarthCache 
mogą zobaczyć, jak nasza planeta kształtowała się w trakcie procesów 
geologicznych, jak wykorzystujemy jej zasoby oraz jak naukowcy 
zbierają informacje na temat Ziemi. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć pod adresem:www.earthcache.org. 

Rodzaje skrytek geocache 

http://www.earthcache.org/


Rodzaje skrytek geocache 

Ikona Nazwa Nazwa oryginalna 

 Mikro (np. pudełko po filmie fotograficznym) Micro (e.g. 35mm Film Canister) 

 Mały (mieszczący dziennik i małe przedmioty) Small (holds logbook and small items) 

 Normalny (1-5 litrowy pojemnik) Regular (Rubbermaid, ammo box) 

 Duży (np. 20-litrowe wiadro) Large (5 gallon bucket) 

 Inny rozmiar (zobacz opis skrytki) Other (See description) 

 Brak pojemnika (skrytki wirtualne) Virtual 

 Nie wybrano Not chosen 

 



Mapa skrytek w okolicach Kraśnika 



Znalezienia skrytek w okolicach Kraśnika 



Znalezienia skrytek andrzej1961 



• Powszechne wśród geocacherów jest chowanie skrytek w miejscach dla 
nich ważnych, odzwierciedlających ich szczególne zainteresowania, 
umiejętności i wiedzę. Punkt widokowy, ciekawostka historyczna lub 
przyrodnicza, po prostu ładne miejsce itp. to wszystko są dobre 
lokalizacje na założenie skrytki. Jeżeli zastanawiasz się gdzie umieścić 
skrytkę, zadaj sobie kilka pytań: 

– czy miejsce spełnia wszystkie wymagania potrzebne do rejestracji skrytki? 
Upewnij się, że się z nimi zapoznałeś. 

– czy wziąłeś pod uwagę dostępność? Jeżeli jest zbyt blisko ruchliwych dróg i 
ścieżek istnieje duża szansa że ktoś znajdzie skrytkę przypadkowo. Najlepiej 
jest umieścić skrytkę nie za daleko od ścieżki czy drogi aby chronić 
środowisko, ale poza zasięgiem wzroku przechodzących tamtędy ludzi. 

– czy zadbałeś o zezwolenie od właściciela lub zarządcy terenu? Jeżeli 
umieszczasz skrytkę na terenie prywatnym musisz zapytać właściciela o 
zgodę. Jeżeli umieszczasz ją na terenie ogólnodostępnym dowiedz sie czy 
nie ma związanych z tym ograniczeń. 

– czy lokalizacja skrytki nie będzie powodować problemów? Kieruj się 
rozsądkiem podczas wybierania miejsca pod skrytkę. Nie nadawaj swojej 
skrytce wyglądu mogącego kojarzyć się z czymś niebezpiecznym. 

Zakładanie skrytki geocache – Krok 1 - rozpoznanie terenu 1 



• To ty jesteś odpowiedzialny za swoją skrytkę, upewnij się więc, 
że znasz zasady obowiązujące w miejscu gdzie ją ukrywasz. 
Uszanuj okolicę w której umieszczasz skrytkę. Pamiętaj, że inni 
ludzie też będą odwiedzać te miejsca. 

– Nie chowaj skrytki w miejscu będące ostoją dzikiej zwierzyny, w 
miejscach lęgowych, z delikatnym poszyciem lub unikalną flora i 
fauną - zbyt duże natężenie ruchu w tym miejscu może zdewastować 
dzikość i atrakcyjność tego miejsca. 

– Nie umieszczaj skrytek bezpośrednio na terenie obiektów 
archeologicznych i zabytkowych. Miejsca te są szczególnie narażone 
na zniszczenie poprzez wzmożony ruch pieszych i pojazdów. 

– Skrytka umieszczona naprzeciw okien budynków mieszkalnych i biur 
może sprawić, że geocacher będzie widoczny i może wzbudzić 
czyjeś podejrzenia.  

Zakładanie skrytki geocache – Krok 1 - rozpoznanie terenu 2 



• Pojemniki na skrytkę - Staraj się wybrać taki pojemnik, który przetrwa 
zmienną pogodę przez cały rok. Bardzo dobrze sprawdzają się tutaj 
stalowe pojemniki po amunicji czy plastikowe pojemniki na żywność z 
klipsami i gumową uszczelką i inne wodoszczelne opakowania. Warto 
także zaopatrzyć się w woreczki strunowe aby dodatkowo ochronić 
zawartość pojemnika. Niezależnie od pojemnika upewnij się że 
jednoznacznie go oznaczyłeś. Geocacherzy najczęściej podpisują ją jako 
„Skrytka Geocache” lub podobnie, dodatkowo dopisują nazwę skrytki 
oraz kontakt do jej autora (e-mail, telefon). Im więcej podasz informacji 
tym lepiej. 

• Zawartość pojemnika - Teraz potrzebujesz dziennik znalezień czyli 
„logbook”. Umieść też coś do pisania, najlepiej ołówek, który jest bardziej 
odporny na wilgoć i niskie temperatury niż długopis. Zamieść tekst 
powitalny dla znalazcy. Powinien on zawierać informację dla 
przypadkowego znalazcy w jakim celu pojemnik został umieszczony.  

Zakładanie skrytki geocache – Krok 2 - przygotowanie skrytki 1 



• Możesz także umieścić przedmioty na wymianę. Jest to wysoce 
zalecane, lecz nie obowiązkowe. To co umieścisz w skrytce zależy tylko 
od Ciebie i zasobności Twojej kieszeni. Oto parę pomysłów: 

– Jednorazowy aparat fotograficzny. Umieść go w skrytce i poproś, aby 
odwiedzający robili nim zdjęcia. Później możesz go wyjąć i umieścić zdjęcia w 
Interencie. 

– Zabawki dla dzieci, gry itp. 

– Przedmioty przenośne (TravelBugi i Geocoiny) 

– Kluczyki do nowego samochodu :) 

• Ludzie w różnym wieku szukają i chowają skrytki geocache, zastanów 
się więc co umieszczasz w środku. Rzeczy takie jak: materiały 
wybuchowe, broń, noże, narkotyki, papierosy, alkohol nie powinny być 
umieszczane w skrytkach geocache. Uwzględnij wszelkie lokalne 
przepisy prawne. Żywność w skrytce to zły pomysł. Zwierzęta mają 
bardziej wyczulony węch niż ludzie i może się zdarzyć iż uszkodzą 
pojemnik. Nie umieszczaj więc żywności w skrytkach geocache.  

Zakładanie skrytki geocache – Krok 2 - przygotowanie skrytki 2 



• Gdy tylko dotrzesz w miejsce gdzie zamierzasz ukryć 
pojemnik najważniejsze jest zapisanie 
współrzędnych GPS. Jest to najważniejszy element 
całej zabawy. Weź pod uwagę, iż podczas złej 
pogody lub w miejscu o ograniczonej widoczności 
nieba (gęsty las, głęboka dolina, wysokie budynki) 
dokładność wskazań urządzenia GPS może być 
słaba. Większość odbiorników GPS ma możliwość 
zapisania pomiaru uśrednionego. Jeżeli Twój sprzęt 
nie ma takiej funkcji, najlepiej zaznacz punkt 
(waypoint), odejdź kawałek, wróć i zaznacz kolejny 
punkt. Zrób tak 7-10 razy i następnie wybierz 
najlepszy odczyt.  

• Gdy już masz ustalone współrzędne zapisz je na 
pojemniku i w logbooku. Napisz w logbooku kilka 
informacji (nazwa skrytki, twój nick, kontakt itp.), włóż 
go do woreczka strunowego dla dodatkowej ochrony 
i umieść w pojemniku.  

Zakładanie skrytki geocache – Krok 3 - umieszczanie skrytki w terenie 



• Zapoznaj się raz jeszcze z zasadami dotyczącymi 
rejestrowania skrytek w serwisie. Czy nadal 
wszystkie wymagania są spełnione? Jeśli tak, 
wypełnij formularz online na stronie geocaching.com 
zwracając uwagę na wszystkie pomocnicze 
informacje. Staraj się zrobić opis skrytki w ten 
sposób, aby zainteresować innych goecacherów do 
jej odwiedzenia, dołącz zdjęcia z okolicy.  

• Ustaw dodatkowe atrybuty, które pomogą innym w 
szybkim zorientowaniu sie w rodzaju skrytki. Np. czy 
można się tam wybrać z psem, albo czy jest to 
spacer dłuższy niż godzina, czy teren jest dostępny 
dla wózków inwalidzkich, czy wymagane jest użycie 
łodzi etc. Przejrzyj raz jeszcze wszystko pod kątem 
błędów i popraw je jeśli takie znajdziesz. 

Zakładanie skrytki geocache – Krok 4 - opis i publikacja skrytki 



• Po akceptacji przez 
lokalnego reviewera 
opis skrytki będzie 
widoczny przez 
wszystkich. 

• Reviewer jest niejako 
wyrocznią i pilnuje 
zgodności skrytki z 
regulaminem zabawy. 
Jego działanie nie jest 
nakierowane na 
odrzucenie skrytki ale 
na publikację 

• Reviewer jest po to by 
szukający skrytki 
geocacher nie był 
narażony na żadne 
przykrości związane z 
szukaniem pojemnika.  

• Za te sprawy odpowiada 
tylko właściciel skrytki. 

Recenzenci skrytek w Polsce 



• Od chwili umieszczenia skrytki obowiązkiem jej 
właściciela jest nadzorowanie skrytki i terenu wokół 
niej. Będzie to wymagało wielu wizyt w miejscu 
ukrycia za każdym razem gdy pojawi się jakiś 
problem.  

• Odwiedza się to miejsce aby upewnić się, że 
ulokowanie tam skrytki nie spowodowało żadnych 
negatywnych skutków i pojemnik jest w dobrej 
kondycji.  

• Jeżeli okaże się, że poszukiwanie skrytki przez 
innych geocacherów spowodowało dewastację 
otoczenia, skrytka powinna być usunięta lub 
przeniesiona w inne miejsce nie zapominając o 
stosownych informacjach w jej opisie na stronie 
internetowej. 

• Udanego Geocachingu!  

Serwisowanie skrytki 



• Wzmożony lokalny ruch turystyczny 

• Dodatkowy „obcy” pieniądz na rynku lokalnym 

• Małe koszty promocji – natychmiastowa kontrola 
efektów 

• Innowacyjny i niekonwencjonalny sposób 
zainteresowania naszym regionem 

• Pokazanie innym ciekawych miejsc, których nie 
pokazalibyśmy w żaden inny konwencjonalny sposób 

• Aktywizacja środowiska lokalnego do promocji 
lokalnych ciekawostek 

• Alternatywny sposób spędzania wolnego czasu 

• Zachęcenie mieszkańców do wyjścia z domu – 
geocaching to zabawa także rodzinna 

• Pokazanie regionu jako ciekawego turystycznie i 
otwartego na gości 

Korzyści dla regionu poprzez geocaching 



Odznaka PTTK Geocaching Polska – Uchwała nr 311/XVII/2012  z 25 lutego 2012 



Udanej zabawy w terenie. Do zobaczenia 

przy skrytkach. Przyjemnego szukania. 

 

Dziękuję za uwagę. 

Andrzej Kwiatkowski – andrzej1961 

andrzej@chodel.com   tel: 604 402 124 

mailto:andrzej@chodel.com

