GEOCACHING
GEOPEITUSE AARE

Palju õnne!, sa oled leidnud “aarde” peidupaiga!
 “Aarde”nimi:....…………………............
 “Aarde” peitja(d):
………………………………….............

Miks on see konteiner siia peidetud kõigi nende asjadega selle sees?
 See on üks osa GPS-kasutajate (Global Positioning System) rahvusvahelisest mängust, mida inglise keeles nimetatakse GPS Stash Hunting või Geocaching. Eesti keelde vabalt ümberpanduna geo-peitus, GPS-aardejaht vms. Mängu käigus peidavad mängijad ära  anuma “aardega” ( see konteiner siin), panevad sinna sisse logiraamatu, pliiatsi, selle infolehe, ning võimaluse korral midagi vahetuskaubaks teistele mängijatele. Seejärel määrab peitja “aarde” asukoha GPS abil ning avaldab selle täpsed koordinaadid interneti aadressil www.geopeitus.ee, lisades võimalikud abivihjed, et ülejäänud "aardekütid" saaksid seda otsima tulla.  Geopeitust võib harrastada igaüks ning otsimiseks pole vältimatult vaja kasutada GPS- seadet, piisab heast kaardist. Geopeitus on mitmekülgne: võid otsida üksi või sõpradega, iga “aare” on omanäoline ja peidikute asukoha väljamõtlemine üks põnevaim osa selles mängus.
 Kui aare leitud, siis võid selles sisalduvast midagi kaasa võtta (jättes omaltpoolt midagi ka asemele), teha sissekande logiraamatusse ning jätta “aare” teistele leidmiseks. Tegemist ei pruugi olla väärtuslike esemetega – põnevus peitub õige koha leidmises. Kui sul tekkis lähem soov asjaga tutvust teha siis täpsema info sellest leiad ingl. lehel www.geocaching.com

Leidsid selle “aarde”. Tore, teretulemast geopeituse mängu!
**   Palun ärge viige seda konteinerit minema, ärge vahetage asukohta ega lõhkuge midagi. Siin pole midagi väärtuslikku - väärtus on mängurõõm, mille osavõtjad selle leidmisest saavad.
**   Kirjuta logiraamatusse, kes sa oled, millal käisid, kuidas leidsid aarde, mida võtsid, mida jätsid aardesse jmt
**  Sulge anum hoolikalt ja aseta tagasi  samamoodi nagu ta oli enne sind.
**   Kui vähegi võimalik, palun anna
oma leiust teada e-postiga aarde peitjale ning saada kirja koopia ka  geopeitus@geopeitus.ee 

  Kui see konteiner on juhuslikult  eravalduses ning Te ei soovi seda siia, siis palun andke meile märku 
- me vabandame ja toimetame ta minema.
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