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Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, który 

zakłada realizację zadań dotyczących wydania gry planszowej „Spacerem po Dolinie 

Karpia” oraz wdrożenia gier terenowych „geocaching”. Celem projektu jest promocja 

obszaru Doliny Karpia, a także zaktywizowanie społeczności lokalnej, w szczególności 

uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, w kierunku propagowania lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. 

 

Realizacja projektu zakłada współudział uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  

z terenu Doliny Karpia w stworzeniu oraz wdrożeniu gier terenowych (na terenie każdej 

gminy powstanie 1 gra) oraz pomoc w opracowaniu gry planszowej „Spacerem po 

Dolinie Karpia”. W projekcie będzie uczestniczyło 7 placówek szkolnych, po 1 z każdej 

gminy Doliny Karpia. Rekomendujemy, aby w projekt zaangażowane zostały dzieci  

z klas 6-8.  Placówkom szkolnym, które zgłoszą się do udziału w projekcie zostanie 

przekazana nagroda w postaci tabletu oraz gier planszowych wydanych w ramach 

projektu. 

 

„Geocaching” to gra terenowa, której uczestnicy przy pomocy urządzeń GPS odnajdują 

ukryte wcześniej w terenie przez innych graczy skrytki „geocache”. Fakt odnalezienia 

wpisują w specjalnym dzienniczku. Każda skrytka ma swoją stronę w internecie  

z informacją o współrzędnych ukrycia, z opisem miejsca i wskazówkami dla 

szukających. Na stronie tej loguje się też fakt odnalezienia skrytki, ewentualnie uwagi 

od autora i swoje wrażenia. W skrzynkach umieszcza się zabawki, gadżety, ale także 

travelbagi, czyli przedmioty podróżujące po całym świecie, które można śledzić na 

portalu. Znalazca ze skrzynki może wziąć co chce, pod warunkiem, że zostawi w niej 

coś od siebie dla kolejnego odkrywcy. Nadrzędną ideą tej zabawy jest propagowanie  

i zachęcanie do odwiedzania miejsc ważnych z punktu widzenia historii, architektury 

lub przyrody. Planowanie zajęć terenowych z uczniami oraz ich realizacja odpowiadać 

może wymaganiom programowym wielu przedmiotów, w tym geografii, przyrody, 

historii, techniki czy informatyki. Połączenie treści programowych ze światem 

cyfrowym oraz zajęciami terenowymi i towarzyszącymi im wyzwaniami, a także 

rywalizacją, tworzy wyjątkowo atrakcyjną formułę angażującą uczestników. 

Geocaching to nie tylko zabawa w poszukiwanie skarbów, ale również nowoczesna 

forma promocji. To również możliwość aktywnej turystyki oraz sposób na spędzenie 

wolnego czasu z rodziną czy przyjaciółmi. 
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W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 1 – dniowego  szkolenia dla  14 

nauczycieli (po dwóch nauczycieli z każdej zgłoszonej szkoły). 

Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: 

- omówienie idei oraz zasad geocachingu, 

- omówienie rodzajów skrytek geocachingowych, 

- jak przygotować dobrą skrytkę wraz z wyposażeniem i maskowaniem, 

- programy i aplikacje do użytkowania geocachingu, 

- możliwość wykorzystania geocachingu w edukacji regionalnej i promocji 

miejscowości, 

- odbycie przykładowej gry w terenie z poszukiwaniem specjalnie stworzonych oraz 

zarejestrowanych skrytek, 

- wypracowanie wstępnych pomysłów na skrytki w poszczególnych gminach. 

 

Każdej ze szkół biorących udział w projekcie zostaną udzielone konsultacje dotyczące 

stworzenia skrytek geocachingowych, które będą obejmowały: 

- konsultacje zdalne (min. 2h) dotyczące rodzaju skrytki, miejsca umieszczenia 

pojemnika finałowego oraz fabuły i tematyki gry, 

- konsultacje terenowe (min. 2h) dotyczące zweryfikowania gry w terenie, poprawności 

umieszczenia i zamaskowania skrytki, korekty ewentualnych błędów i nieścisłości. 

 

Ponadto szkoły otrzymają zestaw startowy składający się z plastikowej lub drewnianej 

skrzynki niezbędnej do utworzenia skrytki oraz zeszyt wpisów "Logbook”. Każda z 7 

skrytek geocachingowych utworzonych w ramach projektu zostanie wgrana do 

krajowego oraz międzynarodowego portalu gier "geocaching". 

 

W projekcie może wziąć udział jedna szkoła podstawowa z każdej gminy Doliny 

Karpia. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony 

formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres biuro@dolinakarpia.org lub 

dostarczyć do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) do dnia 10 

marca 2021r. W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej szkolenie dla 

nauczycieli zostanie przeprowadzone w terminie marzec – maj 2021 r. Koniec projektu 

zaplanowany jest na czerwiec 2021 r. 
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