Podmienky pri výbere predmetu
Športové aktivity I. / III. / V. - Geocaching
Vyučujúci:
Mgr. Richard Melichar
Kontakt:
richard.melichar@upjs.sk
1. Cieľom predmetu: je naučiť študenta pracovať samostatne s alternatívnymi
turistickými možnosťami vo svojom okolí, zábavnou formou spoznať hlavné športové
a rekreačné lokality a osvojiť si prácu s webom GEOCACHING vzhľadom
k potenciálu, ktorý ponúka (možnosť vykonávať geocaching takmer kdekoľvek na
svete).
2. Podmienky prihlasovania: Študent sa na aktivitu nahlasuje prostredníctvom
rezervačného systému v AIS.
3. Podmienky absolvovania: Na splnenie podmienok športovej aktivity - geocaching je
potrebné nájsť spolu minimálne 10 „kešiek“ (z angl. caches) vo vašom okrese a
odoslať záznam o náleze (viď. bod 5 záznam o náleze) kešiek v priebehu zimného
semestra 2021/2022.
4. GEOCACHING: Študenti vykonávajú geocaching individuálne, alebo viacerí v
skupine, pomocou webu a mobilnej aplikácie GEOCACHING.


Webstránka s mapou – Na mape nájdite svoj okres / kraj a kliknite na tlačidlo
„Search this area“. Môžete si vybrať ľubovoľných 7 kešiek (traditional alebo
multi-cache), ktoré Vám vyskočia na mape



Android aplikácia na stiahnutie tu



Apple aplikácia na stiahnutie tu

V prípade, že nájdený predmet je iba tzv. Logbook, je potrebné sa do neho podpísať
a vrátiť na miesto nálezu. Ku nájdeným predmetom je potrebné sa správať opatrne
aby nedošlo k poškodeniu predmetu. Ak by v nájdenej keške chýbal predmet, študent
by mal vytvoriť nový Logbook, podpísať sa naň a vložiť to do nájdenej krabičky.
5. Záznam o náleze: Študent odosiela záznam o náleze vyučujúcemu výhradne cez
študentský email (meno.priezvisko@student.upjs.sk) najneskôr v poslednom týždni

zimného semestra 2021/2022. Záznam o náleze je súhrnom všetkých hľadaní spísanom
do jedného textového dokumentu (.doc; .docx; .pdf).
Záznam o náleze musí obsahovať:


Dátum, čas a miesto štartu geocachingu pre každú „kešku“;



Cieľové miesto pre každú „kešku“



Fotografiu študenta/študentov (v prípade, že hľadala skupina) s nájdenými
„keškami“;



Krátku správu z geocachingu v rozsahu maximálne 60 slov (popis trasy; popis
presného miesta nájdenej „kešky“, napr.: pod kameňom, na strome, pod
lavičkou, atď...; popis kešky – čo ste našli).



V prípade, že študenti hľadajú v skupine, musia byť jednotliví študenti uvedení
v zázname celým menom a každý študent zo skupiny musí poslať záznam
vyučujúcemu samostatne.

6. Doplňujúce podmienky: Študent by sa mal pred začiatkom geocachingu zoznámiť
s používanou terminológiou na webe:
https://www.geocaching.com/about/glossary.aspx. Študent si na hľadanie musí zobrať
vlastné pero a papier. Po náleze je potrebné označiť danú „kešku“ za nájdenú a vložiť
komentár na webe geocaching.com. Na miesto určenia (miesto umiestnenej „kešky“)
a z miesta cieľa sa študent prepravuje na vlastné náklady.

