KEŠKY MÍSTO ŠKOLY
Obecné informace:
- jedná se o mezitřídní soutěž v hledání kešek
- akce se bude konat dne 4. 5. 2021, uzávěrka výsledků bude v 22:00
- cílem je opustit počítač a i v této těžké době se dostat ven
- vítězná třída obdrží dárkový koš
Pokyny:
- zaregistrujte se na https://www.geocaching.com/play
- najděte jako třída co nejvíce kešek
- hledejte ve skupinkách, můžete kdekoliv, území není vymezené
- s každou keškou se vyfoťte
- vyberte si jednu osobu ve třídě (též se zúčastní hledání), která všechny fotky uloží a
sečte počet nasbíraných kešek – tento údaj zašlete organizátorům do chatu na
Teams na jméno Michal Matoušek (Kvarta B) do 22:00
- vítězem se stane třída s nejvyšším počtem nasbíraných kešek
- nachozené kilometry můžete zúročit, například na:
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/epp-aplikace-ktera-stavi-nanohy.A160404_103333_behani_hri
Pravidla:
-konkrétní kešku lze za třídu najít jen jednou (v rámci třídy tedy žádné duplikáty),
doporučujeme si tedy hledání dobře zorganizovat
- jednotlivé kešky jsou v aplikaci ohodnoceny dle obtížnosti po polovinách čísel 1-5,
toto číslo pak odpovídá i bodovému ohodnocení do soutěže za danou kešku
- za speciální kešky (multi, mystery…) nejsou bonusové body
- během pobytu venku dodržujte platná hygienická opatření
- dodržujte pravidla Geocachingu
- dodržujte zásady bezpečného chování v terénu
- o aktivitě informujte rodiče, sdělte jim, kam a kdy se vydáte
- můžete využít MHD/PID/ostatní vlakové spoje
- můžete využít i jízdní kolo, koloběžku, skateboard atd., nesmíte však použít osobní
motorová vozidla
- účastnit vlastního hledání se mohou pouze žáci a učitelé Gymnázia Postupická
(nelze tedy využít pomoc rodiny, přátel…)
- se třídou se může účastnit i třídní učitel
- ostatní učitelé mohou vytvořit samostatnou skupinu

Pevně věříme, že nikdo nemá potřebu v této soutěži nějakým způsobem podvádět!

O GEOCACHINGU
Co je vlastně Geocaching?
Jedná se o hru, v níž jde o nalezení skryté schránky – kešky (v angličtině cache) – o
které víme její zeměpisné souřadnice.
Pomocí čeho mám hledat?
K hledání je po registraci třeba pouze chytrý telefon s aplikací Geocaching (lze však
využít i jiné aplikace, například c:geo).
Jak keška vypadá?
Jedná se opravdu o nějakou schránku (zpravidla malou), například nějaký plastový
box. V kešce se pak nachází různé předměty (většinou pak tužka, obal, ořezávátko)
a tzv. logbook (deník).
Jak s keškou zacházet?
Samozřejmě je třeba dodržovat logické zásady a kešku nějakým způsobem neničit,
neodnášet, nepřemisťovat atd. Když je keška objevena, tak je třeba se zapsat právě
do logbooku (deníku) jakožto další nálezce, dále je pak i možné si nějakou věc
v kešce vyměnit za jinou, kterou máte u sebe (tato věc by pak neměla být nic
nebezpečného, zároveň se nesmí jednat o jídlo či silně vonící předměty – kvůli zvěři).
Vaše věc by měla ale mít buď vyšší, nebo alespoň stejnou hodnotu, jako ta, kterou si
z kešky berete. Logicky si nelze brát z kešky věci jako logbook, tužku, ořezávátko
nebo „mudlokartu“ (informace pro náhodné nálezce – mudly). Schránku pak stačí
pouze ukrýt tam, kde byla a svůj nález zaznamenat také na webu. V našem případě
je také nutné pořídit si s keškou fotografii, aby mohla být započtena.
Kde se keška nachází?
Keška bývá ukryta na málo frekventovaných místech, do kterých může být výzva se
dostat, nebo naopak na vysoce frekventovaných, kde pak je většinou šikovně ukrytá.
Jak se chovat při hledání kešky?
Nezanechávat stopy a chovat se nepozorovatelně. Jednak aby si i ostatní užili
hledání (a zároveň nebyla ničena příroda) a jednak aby kešky neodhalili mudlové
(lidé, kteří je nehledají), mohli by je totiž poškodit či dokonce si je odnést. Je také
nutné být obezřetný u fotografií, které chcete nějakým způsobem publikovat, nesmí
totiž obsahovat případné nápovědy pro ostatní.
Jsou kešky různých druhů?
Existuje mnoho druhů kešek (například multi, mystery, webcam atd.) a, jak už bylo
zmíněno výše, každá keška je také ohodnocena číslem, které udává terén a
obtížnost (po polovinách čísel od 1 do 5), tyto hodnoty jsou potom jediné, které
v naší soutěži rozlišujeme. I proto bude dost důležité si celé hledání dobře
naplánovat.

Pro případné další informace ohledně Geocachingu navštivte například
https://www.geocaching.com/guide/ či napište organizátorům (včetně dotazů na
samotnou akci) do chatu na Teams na jméno Michal Matoušek (4.KB).

