
Dbaj o środowisko – zbieraj butelki. 

Ze wstydem przyznaję, że w urokliwych miejscach Polski pozostawiłem śmieci. Butelki PET

500ml. Obiecuję, że je pozbieram. Będę jednak miał mniej roboty jeżeli w zbieraniu tych śmieci

pomoże mi  brać GPS-owa.

Zabawa “zbieraj butelki” organizowana jest pod patronatem Rady Forum “GARNIAK” -

hobbystycznego, niekomercyjnego forum użytkowników odbiorników firmy Garmin, zwanej dalej

Organizatorem.

Cel zabawy

Celem zabawy jest propagowanie:

• turystyki pieszej – w urokliwych i najczęściej mało uczęszczanych regionach Polski

• zabaw terenowych opartych lub zbliżonych do zasad geocachingu

• wykorzystania odbiorników GPS w turystyce pieszej

• integracja środowiska użytkowników turystycznych odbiorników GPS poprzez zachęcenie do:

• zwiększonego udziału w życiu “garniak.pl”

• uczestnictwa w kolejnym IV Zlocie Zakręconych GPS Maniaków

Zasady zabawy

1. Począwszy od dnia 15 lipca do 15 października 2007r raz w tygodniu – na Forum zostanie

podana lokalizacja kolejnych butelek PET( http://www.garniak.pl/viewtopic.php?p=5473#5473 )

2. Każda butelka ma określoną wartość punktową, która jest potwierdzona stosownym opisem

butelki oraz monetami o łącznym nominale odpowiadającym ilości punktów.

3. Uczestnicy zabawy – w przeciwieństwie do typowego geocachingu – ZABIERAJĄ ze sobą

butelkę, a fakt jej odnalezienia zgłaszają na Forum Garniak, podając jednocześnie wartość

punktową.

4. Zebrane butelki należy w terminie do dnia 27 października 2007 dostarczyć do Organizatora

zabawy:

• co do zasady - osobiście w ramach IV Zlotu Zakręconych GPS Maniaków

• w uzasadnionych przypadkach losowych możliwe będzie przekazanie zebranych PETów

pocztą

5. W dniu 27 października 2007r Organizator zweryfikuje wpisy na garniak.pl z dostarczonymi

butelkami i ogłosi zwycięzcę, który otrzyma tutuł “ZBIERACZA ROKU 2007”.

6. Dla zwycięzcy zabawy oraz za zajęcie 2 i 3 miejsca przewidziano wartościowe nagrody związane

z tematyką turystyczną i GPS-ową. Dla najbardziej aktywnych uczestników zabawy, którzy

znajdą się poza podium przewidziano nagrody pocieszenia.



Zasady lokalizacji PETów:

1. W przypadku lasów bieszczadzkich PETy są zlokalizowane w charakterystycznych drzewach.

Może to być buk o kilku pniach lub z rozbudowanym systemem korzeniowym (PET wciśnięty

pomiędzy pnie lub korzenie), może to być spróchniały pień etc. 



2. W przypadku bieszczadzkich łąk lub polanek z bujną roślinnością trawiastą PET będzie

zakopany (60-80% butelki) w odległości 6m (pomocny będzie sześciometrowy sznurek) od

charakterystycznego – ściśle opisanego – punktu.

3. W pozostałych przypadkach (np. lasy z rzadką roślinnością poszycia) PET będzie zakopany w

90% (z ziemi wystaje wyłącznie końcówka szyjki z nakrętką).

UWAGA: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak skrzynki w określonym miejscu.

Podobnie jak w przypadku typowych skrzynek geocachingowych, istnieje ryzyko, że przypadkowy

przechodzień lub jakiś nasz złośliwy kolega, podbierze lub zmieni lokalizację PETa. 


