Ελληνικά 
GEOCACHING
Congratulations,
you've found it!
(Intentionally or not!)
It's part of a worldwide game
loved by GPS (Global
Positioning System) users
who are on the Internet. It's
like a scavenger hunt - it's
called Geocaching. A GPS
user hides a "treasure" (this
container), and publishes the
exact coordinates so other
GPS users can come on a
"treasure hunt" to find it.
Just 2 Rules! If you take an
item, leave something too (but
nothing illegal or harmful), and
you must write about your visit
in the 'log book'.
IF YOU FOUND THIS
CONTAINER BY ACCIDENT:
Great! You can join in with us!
We only ask:
•

Please don't move or
vandalize the container.
The real fun is just finding it
and recording a visit.

•

Go ahead and take
something if you like. But
also leave something too.
And let us know you found
this by visiting the website
below. The GPS Stash Hunt
is for everyone with a sense
of adventure. There are
several thousands of them
around the world. Visit our
website if you want to learn
more, or have any
comments:

www.geocaching.com

Κοιτάξτε στην πίσω
πλευρά
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GEOCACHE SITE ΠΑΡΑΚΑΛΩ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ

Congratulations,
you've found it!
(Intentionally or not!)

Συγχαρητήρια, το βρήκατε!
Σκόπιµα ή όχι!
Είναι µέρος ενός παγκόσµιου
παιχνιδιού που αφιερώνεται
στους χρήστες GPS ,
αποκαλούµενο Geocaching.
Το παιχνίδι περιλαµβάνει βασικά
έναν κρυµµένο «θησαυρό» (αυτό
το κιβώτιο και το περιεχόµενό
του), και δηµοσιεύοντας τις
ακριβείς συντεταγµένες , άλλοι
χρήστες GPS µπορούν να το
βρουν.
Οι µόνοι κανόνες είναι: εάν
πάρετε κάτι από το κιβώτιο,
πρέπει να αφήσετε κάτι για το
κιβώτιο (δεν επιτρέπονται
παράνοµα ή βλαβερά
αντικείµενα), και πρέπει να
γράψετε για την επίσκεψή σας
στο ηµερολόγιο.
ΕΑΝ ΒΡΗΚΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΥΧΑΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!
Είστε ευπρόσδεκτοι στο παιχνίδι
του GEOCACHING! Ζητάµε µόνο
τα εξής:
• Παρακαλώ µην κινήσετε ή
καταστρέψετε το κιβώτιο. Ο
πραγµατικός θησαυρός είναι να
βρείτε το εµπορευµατοκιβώτιο
και να µοιραστείτε τις σκέψεις
σας µε κάθε έναν που το βρίσκει.
• Εάν επιθυµείτε, πάρτε κάτι από
το κιβώτιο. Αλλά παρακαλώ
επίσης αφήστε κάτι δικό σας για
τους άλλους που το βρίσκουν, και
που γράφουν στο ηµερολόγιο.
• Εάν είναι δυνατόν, ενηµερώστε
µας ότι το βρήκατε, µε την
επίσκεψη στο site:
www.geocaching.com.
Το Geocaching είναι ανοικτό
στον καθένα που κατέχει ένα
GPS και µια αίσθηση της
περιπέτειας. Υπάρχουν παρόµοια
site σε όλο τον κόσµο. εάν
θέλετε να µάθετε περισσότερα, ή
να κάνετε οποιαδήποτε σχόλια
επισκεφτείτε το site:.
http://www.geocaching.com

Ευχαριστούµε για την
βοήθεια
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Συγχαρητήρια, το βρήκατε!
Σκόπιµα ή όχι!
Είναι µέρος ενός παγκόσµιου
παιχνιδιού που αφιερώνεται
στους χρήστες GPS ,
αποκαλούµενο Geocaching.
Το παιχνίδι περιλαµβάνει βασικά
έναν κρυµµένο «θησαυρό» (αυτό
το κιβώτιο και το περιεχόµενό
του), και δηµοσιεύοντας τις
ακριβείς συντεταγµένες , άλλοι
χρήστες GPS µπορούν να το
βρουν.
Οι µόνοι κανόνες είναι: εάν
πάρετε κάτι από το κιβώτιο,
πρέπει να αφήσετε κάτι για το
κιβώτιο (δεν επιτρέπονται
παράνοµα ή βλαβερά
αντικείµενα), και πρέπει να
γράψετε για την επίσκεψή σας
στο ηµερολόγιο.
ΕΑΝ ΒΡΗΚΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΥΧΑΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!
Είστε ευπρόσδεκτοι στο παιχνίδι
του GEOCACHING! Ζητάµε µόνο
τα εξής:
• Παρακαλώ µην κινήσετε ή
καταστρέψετε το κιβώτιο. Ο
πραγµατικός θησαυρός είναι να
βρείτε το εµπορευµατοκιβώτιο
και να µοιραστείτε τις σκέψεις
σας µε κάθε έναν που το βρίσκει.
• Εάν επιθυµείτε, πάρτε κάτι από
το κιβώτιο. Αλλά παρακαλώ
επίσης αφήστε κάτι δικό σας για
τους άλλους που το βρίσκουν, και
που γράφουν στο ηµερολόγιο.
• Εάν είναι δυνατόν, ενηµερώστε
µας ότι το βρήκατε, µε την
επίσκεψη στο site:
www.geocaching.com.
Το Geocaching είναι ανοικτό
στον καθένα που κατέχει ένα
GPS και µια αίσθηση της
περιπέτειας. Υπάρχουν παρόµοια
site σε όλο τον κόσµο. εάν
θέλετε να µάθετε περισσότερα, ή
να κάνετε οποιαδήποτε σχόλια
επισκεφτείτε το site:.
http://www.geocaching.com
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βοήθεια

