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Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna to wydarzenie, które od trzech lat
łączy pokolenia turystów na wspólnym szlaku. Drużyny w całym kraju tego
jednego dnia wyruszają na szlaki piesze, rowerowe i inne by wspólnie pokazywać
jak bezcenne jest rodzinne podróżowanie. Koniński oddział PTTK włączył się w
akcję po raz drugi, tym razem zapraszając do wspólnego podróżowania
uczennice i uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami Zespołu Szkół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie.
Turyści wyruszyli o 9 rano w nowej dla ziemi konińskiej formule turystyki –
geocachingu. Ta forma gra w podchody, bardzo popularna w wielu krajach na
terenie całego świata powstała w maju 2000 roku wraz z udostępnieniem
ludności cywilnej precyzyjnego sygnału GPS. Od 2001 roku gra zaczęła się
zakorzeniać także w Polsce szczególnie na południu i północy naszego kraju, a 25
lutego 2012 roku Zarząd Główny PTTK, w porozumieniu z serwisem
Geocaching.pl, w celu upowszechnienia Geocachingu ustanowił Odznakę "PTTK
Geocaching Polska".
Zabawa polega na odszukiwaniu skrytek (keszy), które umieszczane są przez
innych pasjonatów w miejscach szczególnie atrakcyjnych krajoznawczo takich jak
zabytki, pomniki przyrody, czy miejsca widokowe. Do zabawy bardzo przydatne
są urządzenia lokalizujące sygnał GPS (turystyczne odbiorniki, lub telefony z
odpowiednią aplikacją1), jednakże osoby nie posiadające ich mogą korzystać z
tradycyjnych map i wskazówek dostępnych w opisie skrytek na stronach www2.
Uczestnicy tegorocznej sztafety, w ramach wydarzenia organizowanego przez
koniński oddział odszukiwali skrytki w Żychlinie by dotrzeć do Konina w rejon
ulicy Szpitalnej, gdzie po odnalezieniu ostatniego z zaplanowanych skarbów,
poznaniu wielu tajników gry, zasad lokalizacji skrytek i ich typów, potwierdzania
ich odwiedzin, powrócili do domów przestając być „mugolami” jak określa się
osoby niewtajemniczone wśród uczestników gry.
Ta nowa forma forma turystyki uprawiana jest szczególnie chętnie przez
młodzież coraz trudniej rozstającą się ze smartfonami i tabletami. Polecamy ją
więc jako zachętę dla wszystkich tych, którym ciężko wyciągnąć swoje pociechy
na szlak ;) Pozwala na nowo odkryć miejsca już znane, a wypady nawet w znane
już miejsca urozmaicić i wzbogacić o nowe przeżycia.
W ramach instruktora dla początkujących geocacher'ów wystąpił Prezes Klubu
Turystycznego PTTK Piotr Pęcherski, a za możliwość odwiedzenia skrytek
dziękujemy użytkownikom portalu www.geocaching.pl: mkbewe i nieninc.
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1 najpopularniejsze aplikacje geocaching i c:geo dostępne np. w sklepie
play.google.com
2 np. www.geocaching.com; www.geocaching.pl; www.opencaching.pl

