
Országos geocaching verseny a magyar erdőgazdaságok 

népszerűsítéséért 
 

„Nemzeti kincsünk az Erdő” 

 

Versenyfelhívás, szabályzat 

Az Agrárminisztérium és a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál Gödöllő együttműködésében 

2018. szeptember 10-vel elindul az ország eddigi legnagyobb tematikus geocaching versenye, 

76 darab geoláda kihelyezésével! A verseny célja az erdőgazdaságok szakmai és turisztikai 

tevékenységének népszerűsítése, magyar erdeink élővilágának bemutatása, valamint a 

természetjárás, mint szabadidős és sport tevékenység promotálása. A versenyben bárki részt 

vehet, aki a www.geocaching.com oldalon található kódok alapján megtalálja az elrejtett 

geoládákat.  

A verseny időtartama: 

2018. szeptember 10. - 2019. május 1.  

A verseny menete: 

19 erdőgazdaság mindegyikébe 4-4 láda került kihelyezésre. A verseny során a játékosoknak 

erdőgazdaságonként ezeket a geoládákat kell megtalálniuk. Ugyanazon erdőgazdaságban 

elhelyezett 3 láda megtalálásával lehet megszerezni azt a számkódot, ami nyitja az 

erdőgazdaság 4. ládáját, a végládát. A végládában található egy kód és a program 

koordinátorának az e-mail címe, akinél be kell jelentkezni, Ő regisztrálja a helyezéseket.  

A kihelyezett 76 láda kódja a www.geocaching.com oldalon található.  

Nyeremény: 

 minden erdőgazdaságban az először végládát regisztráló versenyző 20.000 forint értékű 

díjat kap,  

 aki elsőként regisztrálja, hogy három különböző erdőgazdaságban megtalálta a 4., 

végládát, 40.000 forint értékű díjat kap,  

 aki pedig elsőként találja meg mind a 19 erdőgazdaságban a végládát, 100.000 forint 

értékű díjban részesül. Abban az esetben, ha senki sem találja meg mind a 19 végládát, 

akkor a fődíjat a legtöbb végládát megtaláló versenyző kapja.  

 Különdíj: minden végláda esetében az első 10 regisztráló Varázslatos Magyarország 

könyvet kap.  

Eredményhirdetés és díjátadó: 

A díjak a 2019 májusában Gödöllőn megrendezésre kerülő Nemzetközi Természetfilm 

Fesztiválon kerülnek átadásra, melyre a nyertesek külön meghívót kapnak. 

Speciális érmék: 

A végládákban elhelyezésre kerülnek speciális követhető érmék is, amiket a megtalálók 

elindíthatnak a geocaching szabályai szerint a nagyvilágban. 

http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/


A www.godollofilmfest.com oldalon, a Fesztivál facebook oldalán és az erdőgazdaságok 

weblapján folyamatosan hírt adunk a legügyesebb versenyzőkről. 

Jó kincskeresést és jó túrázást kívánunk mindenkinek csodálatos magyar erdeinkben! A keresés 

során készült fotókat és történeteket szívesen fogadjuk a Fesztivál facebook oldalán! 

A szervezők  

 

Információ: 

info@godollofilmfest.com 

www.godollofilmfest.com 

www.facebook.com/godollofilmfest 

 

 

Kiemelt támogató 

  

 

Szakmai partnerek 

 

      

 

Szervező 
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