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W okresie od 2 maja do 30 grudnia 2018 roku nasze Stowarzyszenie realizuje projekt pt.
„Turystyczne tajemnice Podkarpacia”. Projekt ten jest współfinansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Jego główne zadanie to propagowanie turystyki w wielu wymiarach, głównie
poprzez grę terenową jaką jest geocaching. Gra ta polega na odnajdowaniu „skrzynek” czyli
skarbów – tzw. „keszy”. Skrzynki zawierają przede wszystkim logbook, który jest dziennikiem
skrzynki, gdzie wprowadza się swój login, adres e-mail albo nazwisko, a który jest ściśle
przyporządkowany do konkretnej skrzynki od momentu jej zarejestrowania na stronie
internetowej. W skrzynce często znajdują się drobne fanty na wymianę, który znalazca może
zabrać po pozostawieniu czegoś w zamian. Dla 3 pierwszych znalazców w skrzynkach znajdują
się pamiątkowe certyfikaty, wykonane przez zakładającego skrzynkę. Oprócz tego każdy
użytkownik posiada pełną bazę znalezionych przez niego skrzynek, dzięki czemu łatwo jest
porównać się z innymi użytkownikami. Najwyżej notowane są pierwsze 3 odnalezienia
skrzynek, które można „zbierać” i za które można otrzymać certyfikaty. Miejsca, które można
odwiedzić w czasie tych podróży często znajdują się bardzo blisko naszych miejsc
zamieszkania, czasem się zdarza, że codziennie koło nich przechodzimy nawet o tym nie
wiedząc. Innym razem miejsca te znajdują się na drugim końcu świata, gdzie planujemy się
wybrać np. na wakacje. Istotnym atutem geocachingu jest aplikacja mobilna, z której można
korzystać w czasie poszukiwań „skarbów”, a która bazuje na geolokalizacji i kartografii cyfrowej.
Możliwość korzystania z niej w trybie offline (bez połączenia internetowego) upowszechnia tę
grę i jest dużym udogodnieniem dla turystów.

W geocachingu może brać udział każdy i w każdym wieku. Każda skrzynka zawiera opis wraz z
atrybutami, które są pomocne podczas późniejszego szukania skarbów. Podstawową zaletą
podanych atrybutów jest to, że osoba, która zakłada „kesza” informuje o bezpieczeństwie,
dostępności dla rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych a także o stopniu trudności
ukrycia skrzynki. Powinny uwzględniać zasady ochrony przyrody.
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Na Podkarpaciu znajduje bardzo wiele miejsc, które warto pokazać jak największej ilości
turystów odwiedzających Podkarpacie. Propagowana przez nas gra terenowa jest atrakcyjna
dla każdego turysty, w każdym wieku.

Nasze skrzynki zarejestrowane są w serwisach Geocaching.com oraz Opencaching.p l.

Więcej informacji o konkretnych miejscach ukrycia skrzynek zamieściliśmy TUTAJ.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.
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