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If  you found this container by accident:
It is part of a worldwide game dedicated 
to GPS (Global Positioning System) users, 
ca l l ed  GPS  S tash  Hunt ing,  or  
Geocaching. The game basically involves 
a GPS user hiding "treasure" (this 
container and its contents), and 
publishing the exact coordinates so 
other GPS users can come on a "treasure 
hunt" to find it. The only rules are: if  you 
take something from the stash, you must 
leave something for the stash, and you 
must write about your visit in the 
logbook. Hopefully, the person that 
stashed this container found a good spot 
that is on public property and is not 
easily found by uninterested parties. 
Sometimes, a good spot turns out to be a 
bad spot, though. So… You are welcome 
to join us!  We ask only that you:
1) Please do not move or vandalize the 
container. The real treasure is just 
finding the container and sharing your 
thoughts with everyone else who finds it. 
2) If  you wish, go ahead and take 
something. But please also leave 
something of your own for others to find, 
and write it in the logbook. 
3) If  possible, let us know that you found 
it, by emailing us or visiting the website 
www.opencaching.pl
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Gratulacje!
Wlasnie odnalazles  skrzynke 
g e o c a c h e  s c h o w a n a  p r z e z  
u z y t k o w n i k a  s e r w i s u  
www.opencaching.pl
J e s l i  o d n a l a z l e s  s k r z y n k e  
przypadkiem: Idea zabawy polega na 
chowaniu róznorakich przedmiotów 
- takich jak ta skrzynka - w 
róznorakich miejscach z podaniem 
lokalizacji schowanego przedmiotu 
na lamach serwisu internetowego 
www.opencaching.pl poswieconego 
tej zabawie. Uzytkownicy GPS moga 
nastepnie uzyc  podanej lokalizacji 
do odnalezienia schowanego 
„skarbu”. Znalazca ukrytego 
przedmiotu pozostawia nastepnie 
inny przedmiot dla kolejnego 
uczestnika gry. Nalezy wpisac  sie  
tez  do zalaczonego dzienniczka. 
Prosimy: nie zabieraj i nie niszcz tego 
pojemnika! Jesli chcesz przylaczyc  
sie  do gry, wez prezent, zostaw cos  
dla nastepnej osoby (nie jedzenie!), 
wpisz sie do dziennika i ukryj 
skrzynke tam gdzie byla. Daj nam tez  
znac,  ze odkryles skarb!
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Gratulujemy owocnego polowania!

Posiadacz tego Certyfikatu
jest Pierwszym
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To jest skrzynka geocache

Jesli nie wiesz co z tym zrobic
zostaw tak jak znalazles

Kontakt:              _
Info: www.opencaching.pl

To nie jest smiec
To nie jest niebezpieczne
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