Hartmut Tautz Memorial (GC9C9C9)
Rok 1986 nebol pre mladého Hartmuta Tautza príliš šťastný. Dosiahol vek 18 rokov, umrel mu otec a namiesto
vysnívanej hry na klarinete ho čakala základná vojenská služba. Okolností bolo omnoho viac, dôležité je, že vyústili
do rozhodnutia utiecť z východného Nemecka cez Československo na západ.

Zahrajte si priamo tu online hru. Vrátite sa v čase do roku 1986 a prídete na miesto, kde sa Hartmut Tautz pokúsil
utiecť do Rakúska, kde sa začal jeho boj o život. Hra vás vtiahne do príbehu chlapca, ktorý chcel žiť slobodný život
a plniť si svoje sny. V príbehu stretnete množstvo postáv a zažijete situácie bežné pre vtedajšiu dobu, no dnes už len
ťažko pochopiteľné.

Nájdite kešku
Spustite si interaktívnu hru vo svojom smartfóne. Spravíte si krátku prechádzku po okolí a nájdete peknú kešku
(schránku).

Ako na to?
Potrebujete:
• aplikáciu Geocaching
• konto = prezývku hráča do aplikácie Geocaching
• aplikáciu WhereIGo

Appka Geocaching

Appka WIG

Spustiť hru

1. Stiahnite si aplikáciu na geocaching.
2. Vytvorte si konto, ak ho ešte nemáte.
3. Stiahnite si aplikáciu WhereIGo a prihláste sa s rovnakým kontom ako na geocaching.
(Toto je dôležité, aplikácie sú spárované.)
4. Spustite hru cez QR kód.

Appka Geocaching

Appka WIG

1. Stiahnite si aplikáciu na geocaching.
2. Vytvorte si konto, ak ho ešte nemáte.
3. Stiahnite si aplikáciu WhereIGo a prihláste sa s rovnakým kontom ako
na geocaching. (Toto je dôležité, aplikácie sú spárované.)
4. Otvorte si WhereIGo, dajte si v nej zobraziť zoznam kešiek v okolí alebo mapu.
5. Kliknite na kešku Hartmut Tautz -> potom kliknite na 3 bodky pri ikonke kešky ->
Download cartridge -> Cartridge 1/2/3 (=SK/EN/DE) a spustite hru.

Sledujte inštrukcie, presúvajte sa do jednotlivých zón a plňte úlohy. Na úplnom konci získate číselný kód a presné
miesto, kde je ukrytá keška (schránka). Nájdite ju, otvorte pomocou kódu, zapíšte sa do logbooku (denníka) a všetko
dajte naspäť na svoje miesto.
Fair Trade: V keške sa nachádzajú aj veci určené na výmenu, môžete si z nich niečo zobrať a namiesto toho v keške
nejakú podobnú vec nechať pre ďalších nálezcov.
Zapíšte si svoju návštevu aj v aplikácii Geocaching a podeľte sa o svoje zážitky s ostatnými geocachermi.
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