
GEOCACHING
Congratulations,  you've 
found  it! (Intentionally  or 
not!)

It's part of a worldwide game 
loved  by  GPS  (Global  
Positioning  System)  users 
who are on the Internet.  It's 
like  a  scavenger  hunt  -  it's 
called  “Geocaching”.  A 
GPS user hides a "treasure" 
(this  container),  and 
publishes  the  exact 
coordinates  so  other  GPS 
users  can  come  on  a 
“treasure hunt” to find it. 

Just 2 Rules! If you take an 
item, please leave something 
too  (but  nothing  illegal  or 
harmful), and you must write 
about  your  visit  in  the  'log 
book'.

IF YOU FOUND THIS 
CONTAINER BY 
ACCIDENT: 

Great!  You can join in with 
us! We only ask: 

● Please  don't  move  or 
vandalize  the  container. 
The  real  fun  is  just 
finding it  and recording 
a visit.

● Go  ahead  and  take 
something  if  you  like. 
But also leave something 
too.

And let us know you  found 
this  by  visiting  the  website 
below.  Geocaching is  for 
everyone  with  a  sense  of 
adventure. There are several 
thousands  of  them  around 
the world. Visit our website 
if you want to learn more, or 
have any comments: 
www.geocaching.com
geocaching.plus.ro 

Ascunziş 
GEOCACHE

Felicitări,  l-ai  găsit!  (cu 
intenţie sau din intâmplare).

Această  cutie  este  parte  a 
unui joc internaţional dedicat 
utilizatorilor  GPS  (Global  
Positioning  System).  Un 
jucător  (utilizator  GPS) 
ascunde  comoara  (această 
cutie  cu  conţinutul  ei  
original) undeva şi îi publică 
coordinatele  exacte  pe 
internet.  Un  alt  jucător  se 
poate  duce  în  „căutarea 
comorii”  cu  ajutorul 
coordinatelor şi unui GPS.

Doar  2  reguli  :  dacă  scoţi 
ceva din cutie trebuie să pui 
altceva  în  loc  (nimic  ilegal  
sau  periculos)  şi  trebuie  să 
notezi vizita ta în 'jurnal'.

DACĂ AI GĂSIT 
CUTIA DIN 
ÎNTÂMPLARE:

Bine ai venit! Vrei să te joci 
cu noi? Te rugăm numai, să 
respecţi câteva  rugăminţi:

● Nu distruge şi nu deplasa 
cutia.  Valoarea  cea  mai 
importantă  este  găsirea 
acestei  cutii  şi 
înregistrarea vizitei tale.

● Dacă  vrei,  scoate  ceva 
din  cutie,  dar  pune 
altceva în loc pentru cei 
care vin după tine. 

Informează-ne  despre  vizita 
ta  pe  site-ul  de  mai  jos. 
Geocaching este  pentru toîi 
cărora  le  plac  aventurile. 
Dacă vrei să afli  mai  multe 
despre acest joc, sau vrei să 
ne  scrii  părerile  tale, 
vizitează  pagina  noastră  de 
internet:
www.geocaching.com
geocaching.plus.ro
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