
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                Sběratelská hra 
 
 
 

   Součástí projektu je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni geocacheři.                       

Pro účast ve hře je nutno stáhnout si z internetových stránek  

 

                     http://www.sokol.eu/obsah/5420/100-sokolskych-kesi-republice 

 

hrací kartu a následně ji vytisknout (doporučujeme na silnější papír). V případě, že bude mít 

hráč jednu kartu zcela zaplněnou, vytiskne si stejným způsobem další. 
 
Cílem hry je do 30. června 2018 nalézt co největší počet ze schránek, publikovaných v rámci 

projektu. Každou nalezenou kešku si účastník hry zaznamená do své hrací karty nalepením 

samolepky, kterou ve schránce nalezne, nebo otiskem razítka z této schránky. 

 

   Pro případ, že by ve schránce dočasně nebyly samolepky a ani razítko, bude místo nich 

uznán log u příslušné kešky. Do políčka pak geocacher zapíše pro kontrolu název keše            

a datum jejího odlovu. 
 
Sběratelská hra pro geocachery probíhá ve dvou etapách: 
 

a. Období do  30. června 2018.  
 

V rámci hry budou odměňováni úspěšní hledači drobnými odměnami za nalezení           

10, 20, 40 a 60ti keší. Odměnu úspěšný hledač získá tak, že odešle naskenovanou ( nebo 

případně vyfocenou ) vyplněnou hrací kartu s příslušným počtem nálezů  na emailovou 

adresu stejskalradek@seznam.cz . Po zkontrolování údajů bude na poštovní adresu 

hráče zaslána odpovídající odměna. 

- za nález  10 keší …………………. kšiltovka s logem akce  

- za nález  20 keší …………………. termoska z nerez oceli o objemu 500 ml  

- za nález  40 keší …………………. tričko s potiskem  

- za nález  60 keší …………………. nůž Victorinox  
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Na jednu hrací kartu je možno získat postupně všechny čtyři odměny.  

 

Tedy – geocacher nalezne 10. kešku, publikovanou v rámci tohoto projektu, naskenuje 

kartu s deseti potřebnými razítky či samolepkami a odešle ji. Za tento počet nálezů 

obdrží kšiltovku a pokračuje nadále v odlovu kešek. Nalezne dalších 10 kešek a znovu 

odešle naskenovanou kartu se všemi 20 samolepkami či razítky. Za tento počet nálezů 

dostane termosku. Postup se opakuje až do získání čtvrté odměny. 

 
b. Po ukončení hry budou vyhodnoceni geocacheři s nejvyšším počtem nalezených keší. 

Postup pro získání této odměny je stejný jako u dílčích odměn – tedy zaslání 

naskenované karty mailem 

Pět nejúspěšnějších hráčů bude odměněno sportovním batohem..  
 
 
Zvláštní odměna je připravena pro 5 správců keší s největším počtem zalogovaných 
geocacherů. 
 
 
 


