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Csak megjelenítettek (44,8 %)
Hiányos (0 %)
Befejezett (55,2 %)

Közvetlen link (100 %)
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Végeredmények
1. Melyik állítás igaz Önre?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok Arány

Elsősorban a látnivaló miatt keresek fel egy geoládát.

174

17,7 %

Elsősorban a láda megtalálása okoz nekem örömet, nem a látnivaló.

45

4,6 %

A látnivaló és a jó rejtés egyformán fontos a számomra.

700

71,1 %

Azért keresek ládát, hogy eggyel több pontom legyen.

12

1,2 %

Sokszor nem is keresem meg a ládát, a geocaching.hu oldalt elsősorban azért használom, hogy túraötleteket merítsek.

31

3,2 %

Más...

22

2,2 %
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A látnivaló és a jó rejtés egyformán fontos a számomra, de a pontok is kellenek.
Szinte kizárólag a gckupa miatt ládázom. Megtalált ládáim többségét többször is felkerestem már.
Pár éve a látnivaló, a láda és a pont miatt kerestem. Ma már a játék kapcsán barátokká vált túratársakkal túrázunk és közben ládázunk.
Látnivaló+rejtés+túraötlet. Mindegyik jól jön.
A gyerekeket ösztönzöm vele kirándulásra, nagyon fontos a láda, de próbálunk olyan keresni, ahol látnivaló is van
Motivàció a gyerekeknek kiràndulàshoz, túràzàshoz.
Bármelyik állítás igaz lehet az esetemben. A helyzet adja, hogy adott esetben melyik inább.
Elsősorban a láda miatt megyek, a láda megtalálása okoz örömet, de a jó látnivalónak is örülök.
Kiválasztok egy túrát és ha pont van arrafelé láda akkor megkeresem
Szertek ládavadászat mentén túrázni. Eddig nem csalódtam! :) Egyaránt fontos a túrázás, vagy akár városnézés, a látnivaló és a rejtés is.
1. Egészséges életmód. 2. Olyan látnivalókkal találkozom, amikről egyébként nem is tudnék. 3. Legújabb kütyük - számítógép és GPS alkalmazása.
Véketlen találtunk rá :)
Elsősorban kirándulni szeretek, és ha közben van geoláda, akkor azt szívesen begyűjtöm.
Csak akkor keresek ládát ha éppen utamba esik.
Általában a környék adott és ahhoz keresek ládákat a környéken, és néha el is marad a láda-keresés. Viszont vannak alkalmak, amikor a ládák
vezetnek.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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A látnivaló és/vagy a jó (kalandos) rejtés fontos
Hol ez, hol az.
A kedvemtől és az éppen velem lévők kedvétól, időjárástól, rendelkezésre álló idő mennyiségétől és még kb 111 dologtól függően bármelyik
állítás igaz.
Természetbarát vagyok akinek a megtalálások egy plusz kiegészítés. De ezt mondtam a tárgyaláson is...
Mivel nagyon szeretek utazni, kirándulni, nagyon jó motíváció arra, hogy mit ismerjek meg a következő alkalommal
Két válasz együtt - a látnivaló és a rejtés is fontos + túraötleteket is merítek
Min a látnivaló, mind kaland, mind pedig a pontgyűjtés fontos a számomra, ezért olyan ládákat is felkeresek, amik nem ígérnek látványít

2. Általában mi alapján választja ki a megkeresendő geoládákat?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Ha egy adott területen vagyok, akkor ott igyekszem minden ládát megkeresni.

808

82,1 %

Olyan ládákat keresek, amelyeknek érdekel a témája.

108

11,0 %

Olyan ládákat keresek, amelyeknek tetszetős a ládaoldala.

4

0,4 %

Olyan ládákat keresek meg, amelyeknél lelkes logokat írtak a korábbi megtalálók.

11

1,1 %

Olyan ládákat keresek, amelyeknek ismerem a rejtőjét.

0

0%

Más...

53

5,4 %
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Egy adott területem igyekszem a környező ládát megkeresni, viszont mindig szimpatikusabb egy láda ha lekes logot írtak a korábbi
megtalálók.
Egy adott területen olyan ládákat keresek, amikre fel lehet fűzni egy kirándulást. Legtöbbször gyerekkel megyek, ilyenkor fontos, hogy valódi
láda leg
Olyan ládákat keresek, ami a túraútvonalamon útba esik.
B = D > E (annyira, hogy találtam már tőle ládát, ami tetszett) > C > A
Ládasűrűség. Ahol magasabb, ott feltételezhetően sok a látnivaló.
Ami útba esik, és színesíti a nap programját.
Kerékpáros túráimhoz választok célpontokat.
A túrázás az elsődleges szempont. Ha van a tervezett útvonalamon láda igyekszem megkeresni de nem teszek kitérőket csak azért mert kell a
pont.
Olyan ládákat keresek, amerre kirándulni szeretnék.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com

6

Geocaching - ahogy én szeretem
Adott területen lehetőleg minden ládát, de ha muszáj választani, akkor terepnehézségek és a látnivaló szokott dominálni
Gyerekbarát terepen van és jó kirándulás a gyerekeknek
Az uticélom környékén keresek látnivalót
Pillanatnyi körülményeimtől függ (időjárás, felszerelésem, szabad óráim, stb.)
Nehézség, megközelíthetőség, úthossz és persze a látnivaló érdekessége.
Olyan látádt keresek, amelyik útba esik.
Ahol éppen kirándulunk, megnézem van-e láda a közelben, mert a gyerekek szeretik megkeresni.
Ha egy adott területre készülök ott egy-egy ládát kiválasztok, figyelve az előző logokra.
Olyan ládákat keresek, ami egy tervezett út mentén található.
Olyan ládákat keresek, melyek hagyományosak, könnyen megközelíthetőek. ( Kevésbé szeretem a virtuálist, 2- nél több pontos multikat)
Szeretnék minden, a képességeimnek megfelelő ládát megkeresni, mert mind nyújt valami újat.
Mivel gyerekeimmel keresek, fontos a valódi láda. Őket a megtalálás motiválja. A látnivaló és az érdekessék meg engem
Egy adott területen néha gyalogtúra közben, néha célirányosan a területre koncentrálva.
A távolság, megközelíthetőség (főleg ha gyerekekkel megyünk), téma és a logok együttesen hozzájárulnak a döntésemhez.
Olyan ládákat keresek meg, amelyik elérhető az adott gyalogtúrámról :-)
Olyan ládákat keresek, amelyek a túra útvonal közelében vannak
Olyan ládákért hajolok le, amelyek éppen utamba esnek.
Túrázni megyek társaságben. Ha útba esik láda megkeressük.
Ami az utamba esik
Célom az, hogy lehetőség szerintaz összes elérhető láda megtalálása Magyarországon.
Az első válasz az igaz rám azzal a különbséggel, hogy egyszerre csak egy ládát keresek meg, kell valami máskorra is.
Elsősorban az ősládákat keresem, illetve ami a céláda környékén van, de egyszerre legeljebb 3-4-t.
Ha egy adott területen vagyok, igyekszem 1, 2 ládát megkeresni
Olyan ládákat keresek, amelyek utunkba esnek, vagy ha túraútvonal célpont ötletet keresek.
Első pont, és amin átesek
Érdekes ládákat keresek egy körzeten belül és ott aztán a többit is begyűjtöm.
Van amikor azért megyek egy területre mert ott még sok láda van és van amikor valahol vagyok valami miatt és hamár akkor a ládákat is
megkeresem.
Olyan ládát keresek ami a tervezett útvonalhoz illeszkedik.
Ha egy adott területen vagyok megnézem van-e ott láda.
Az összes geoladát igyekszem megkeresni, ezért a szabadidőt szervezem arra amerre még megtalálatlan ládák vannak.
Olyan ládákat, amik aktuálisan elérhetőek számomra a környéken, pl. időben, gyerekekkel, szép ruhában stb.
Fontos a láda témája és a tetszetős ládaoldal, de sokszor a lehetőségek (pl. idő)szabják meg, hogy mennyi és milyen nehézségű ládát tudunk
bevállalni.
Kirándulási szándékot kötök össze vele
Amiket családdal, viszonylag gyorsan meg lehet találni azon a környéken, ahol vagyok
Éppen oda utazom, vagy elérhető közelségben van lakóhelyem környékén.
Az első két válasz egyben
Nem szoktam szelektálni a keresendő ládákat, így megvan a meglepetés élménye is
Új helyeket ismerjek meg.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Az alapján választok kiránduló úticélt, hogy hol vannak ládák, amiket még nem találtam meg
Általában a rendelkezésre álló idő a szűk keresztmetszet.
Több válasz együtt: adott területen igyekszem minél többet megkeresni, mert nem biztos, hogy visszajutok oda + aminek érdekel a témája
Elsősorban a helyszín a fontos, emellett a rejtés is, ha izgalmas, és persze egy olyan rejtő neve is vonzó, akinek a ládáiban sosem csalódtam.
Nincs általában. Hol célzott túra keretében az ott található ládákat megkeresem, hol pedig egyéb okokból arra vivő utam során keresem fel az
ott talá
Adott területen a rendelkezésemre álló idő alatt igyekszem minél több ládapontot megkeresni.

3. Általában hogy használja a ládaoldalt?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Alaposan elolvasom a teljes szöveget.

250

25,4 %

Ha nem túl hosszú a leírás, elolvasom.

173

17,6 %

Ha érdekel a téma, elolvasom a teljes ládaoldalt.

431

43,8 %

Csak a kereséshez szükséges információt olvasom el.

102

10,4 %

Csak a koordináták alapján keresgélek, nem igazán érdekel a ládaoldal.

9

0,9 %

Más...

19

1,9 %
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A személyes hangvételű ládaoldalt alaposan elolvason, a bemásolt szöveg nem érdekel
Elsősorban a kereséshez szükséges infót, de ha érdekel a téma, részletesen végigolvasom a leírást.
Kinyomtatva magammal viszem.
Utólag olvassuk el a láda teljes szövegét.
Változó... Keresési infók alap, a teljes leírást random vagy elolvasom, vagy nem...
Mindig ldaoldal tanulmányozással kezdjük a keresést, ezt megszoktuk a GPS előtti időkből.
A kereséshez szükséges információt mindig elolvasom. A ládaoldal szövegébe beleolvasok, ha érdekel a téma vagy tetszik a látnivaló, akkor
elolvasom.
Érdekel a látnivalók leírása, ha van időm, elolvasom a ládaoldalt. Ha rohanás van, akkor sajnos csak a megtaláláshoz szükséges infókat keresem
meg.
Ha erdekes a helyszin, tortenet, talalat utan alaposan elolvasom
Menet közben mobil neten, ha van nyavaja akkor, ha érdekes volt utólag.

hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Keresés előtt a legfontosabb infókat és maximum gyorsan átfutom + első pár log, aztán ami tetszett azt egy-két napon belül elolvasom
részletesen is.
Elolvasom a megkereséshez szükséges infókat, majd megtalálás után az egész oldalt.
Csak a kereséshez szükséges információt olvasom el. A megtalálás után, után a többit.
Elmegyek a látnivalóhoz, koo-ra a ládáért, s ha érdekesnek találom a dolgot, utólag utána olvasok
Általában elolvasom a leírást. Ha túl hosszú, csak akkor, ha nagyon érdekel a téma.
Csak a kereséshez szükséges infók és a képek érdekelnek a keresés előtt. Ha érdekes volt akkor utána talán megnézem ha nem hosszú.
Elsősorban a kereséshez szükséges infót olvasom, de ha érdekes a téma, elolvasom az egészet.
Megtalálás után blokkosítva elolvasom őket.
Bár nem mindig olvasom el helyben a teljes leírást, nagyon értékelem, ha valaki ebbe energiát fektet, és nem csapja össze. Ha személyes, még
jobb.

4. Hol legyenek a geocaching.hu-n megjelenő új rejtések?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Csak a mai Magyarország területén

165

16,8 %

Csak Nagy-Magyarország területén.

59

6,0 %

Csak Nagy-Magyarország területén, valóban magyar vonatkozású helyeken.

114

11,6 %

A jelenleg meghatározott rejtési négyzet (kb. Közép-Európa) területén bárhol.

145

14,7 %

A jelenleg meghatározott rejtési négyzet (kb. Közép-Európa) területén, magyar vonatkozású helyeken.

105

10,7 %

Bárhol a világon, ha a helynek van valós magyar vonatkozása.

222

22,6 %

Bárhol a világon.

174

17,7 %
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5. Milyen ládacélpontokat kedvel?

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

A túrázósakat.

753

76,5 %

A városi környezetben lévőket.

301

30,6 %

Mindegy, csak könnyen megközelíthető legyen.

299

30,4 %
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299 (30,4%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

6. Milyen fajta geoládákat kedvel a leginkább?

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

A hagyományosakat.

946

96,1 %

A virtuálisakat.

294

29,9 %

A multi ládákat.

270

27,4 %

A mozgó ládákat.

153

15,5 %

Az esemény ládákat.

99

10,1 %
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7. Milyen jellegű rejtéseket szeret?

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Azt szeretem, ha könnyű megtalálni.

511

51,9 %

Szeretem, ha fizikai kihívás megszerezni a ládát.

421

42,8 %

Szeretem, ha szellemi kihívás megszerezni a ládát.

507

51,5 %
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8. Kedveli az olyan ládákat, amelyeket a helyszínen el kell kérni valakitől?

Szimpla válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok

Arány

Igen, mert ezek legalább biztosan a helyükön és jó állapotban vannak.

110

11,2 %

Nem, ezt nem érzem geocachingnek.

495

50,4 %

Nem, mert általában időben korlátozott az elérhetőségük.

322

32,8 %

Más...

56

5,7 %
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Ez változó. Például egy olyan várnál, ami megnézése miatt megyek oda, ott elfogadható. De pl a pesti Flipper múzeum (játékbarlang) nem
elfogadható
Nem, mert elveszik a keresés öröme.
Nem, jobban szeretem, ha van kihívás a láda megkeresésében.
Túlzás, hogy kedvelem, de nem zavar, ha el kell kérni.
Igen, engem nem zavar.
Nem talalkoztam ilyennel
Még nem találkoztam ilyennel
Sose volt meg ilyennel dolgom
Igen, mert lehetőséget ad az adott látnivalóval kapcsolatos személyes élményekre.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Hát igazándiból az utolsó kettő az is hogy így nem annyira geocaching és hogy időhöz van kötve
Nem találkoztam még ilyennel, de nem is szeretnék. Nem geocaching-es, és biztos hogy korlátozottabb is
Ha Ha körülményes a ládarejtés, inkább legyen virtuális! (De az sem az igazi!)
Hááát...
Nem kifejezetten kedvelem őket, de bajom sincs velük.
Nem nagyon szeretek idegenekkel beszélni
Nem foglalkozpm ezzel.
Teljesen semleges számomra, hogy el kell-e kérni a ládát vagy sem. Nem ez határozza meg a döntésemet, hogy keresni fogom-e a rejtést.
Változó. Ha van virtuális pont, amit az időkorláton felül meg lehet keresni, akkor oké.
(2x) Nem
Nem, mert kellemetlen ha a bemutatandó helyet idő vagy pénz hiányában nem szeretném megtekinteni, főleg ha belépődíjas...
Nem volt ilyen ketesésem
Ezek a ladak sosem hosszu eletuek...
Nem szeretek kuncsorogni, később pedig a személyzet lecserélődik és már nem is tudják, hogy mi az a geoláda, ha elkérem. Jellemzően
fizetős hely.
Különösebben nem szeretem, de nincs is vele problémám.
Elenyésző számuk miatt nem látok bennük problémát.
Vegyes vèlemènyen van. Van ahol jó az elkérős làda, van ahol tényleg hátrányos.
Mindkét nem választ szerettem volna bejelölni. Mindegyik szerepet játszik abban, ami miatt nem kedvelem az ilyen rejtéseket.
Nem találkoztam még ilyennel.
Ilyet még nem kerestem.
Ez hely- és látnivalófüggő.
Általában jók, csak legtöbbször nyitvatartáson kivül érkezünk vagy épp nincs sehol a birtokos :(
Igen, mert biztonságos a rejtés. Viszont ajánlott egy bármikor hozzáférhető pótjelszó
Teljesen elfogadható rejtési mód, nem ellenezzük
Nem, mert félek attól, hogy az ilyen interakció során felesleges idő megy el a "valaki"-vel való beszélgetés során.
Nem. Utálok jópofizni.
Is-is. Van olyan helyzet, amikor ez a legjobb megoldás. Pl. GCgrnd
Utálom az ilyet. Az időbeli korlát és a nekem nem feltétlenül szimpatikus emberrel való beszélgetéskényszer miatt.
nem ellenzem, pl : kifejezetten tetszik a GCgrnd és a GCHGny rejtése
Nem próbáltam még ilyet.
Erről még nem hallottam.
nem szeretnék kapcsolatba lépni senkivel
Ha korlátozott a hozzáférés v. fizetős, akkor az esetleges pót jelszó/láda legyen normális geocach...
Nem ismerek ilyet.
Ilyennel még nem találkoztam:)
Szeretem ez egy színfoltja a keresésnek.
A hátamon feláll a szőr amikor ilyet kell kikérni, de mindig kellemesen csalódok...
Ez helyzetfüggő, ha érdekel a téma, akkor szívesen áldozok rá, ha nem, akkor elég egy pótjelszó is
Akkor, ha nincs korlátozva a hozzáférhetőség.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Nem szívesen megyek oda idegenhez emiatt
Attól függ, hogy "mit tesz hozzá" a rejtéshez az a tény, hogy személyes kontaktus van azzal a személlyel akitől el kell kérni... Pl. GCNADU,
GCSIKK
Abban az esetben igen, ha olyan embertől kell elkérni, aki hozzátesz a láda színvonalához. Pl gcsikk, gcnadu...
Egyes esetekben kedvelem, de azért jobb, ha nem ez a jellemző.
Igen, mert ezek biztosan többet adnak a mutatni valóból.
Nem zavarnak az ilyen típusú rejtések.
Nem határolódok el előle, de szeretjük megkeresni magunk.

9. Ha szereti a fizikai kihívást jelentő ládákat, azok közül melyik fajtát? Amelyik
megszerzéséhez ...

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Hosszú túra

599

60,9 %

Fára mászás

217

22,1 %

Sziklamászás

219

22,3 %

Barlangba mászás

220

22,4 %

Evezés

134

13,6 %

Úszás

74

7,5 %

Biciklizés szükséges

344

35,0 %

Ezek közül egyik sem vonz

185

18,8 %

Más...

41

4,2 %
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Ha valóban érdemes végigjárni akkor a hosszú túrát szeretem.
kirándulóst, de minden korosztály számára elérhetőt
Rövidebb túra
Ezek közül mindegyik vonz
Hosszútávfutás
Hangulat, öltözék kérdése, mikor melyiket :-)
Meg a jó kis séta
Ötletes rejtések (egyszer pl találtam egy letelepített de teljesen mű farönkbe rejtett ládát)
Koronál fogva inkább a sétálósokat kedvelem, esetleg 5-8 km-es túra ég belefér
nem baj a fizikai kihívás, de az öncélú nehezítés kerülendő.
Mindegy, de ne legyen extrém
10 év alatti gyerekkel is kereshető legyen, tehát ne kelljen hosszú órákat túrázni és ne kelljen speciális felszereléssel készülni.
Inkább a rövidebb túrával elérhetőeket.
középfokon bírom csak.
Ideális útvonalhossz, erőnlétemnek megfelelő mászás.
Nem tufom
Túrára magam fűzte ládák. 10-20km (Kinek mi a hosszú?)
Több minden egyszerre, nagy táv, mászás.
Mindegyik felsorolt lehetőség, tehát nem sima drive-in.
Drive in
Nem sziklamászás, de pl. egy magas hegy megmászása, ahova autóval nem lehet fölmenni.
nem lehet ezt ilyen egyszerűen megvalaszolni, ennel osszetettebb a dolog.
pár óra alatt megközelíthető gyalog a kocsiból való kiszállás utan ( kb 2-3 óra sèta )
Kicsit küzdeni kell.
Bármelyik
Mind
Szép környezetben, szép látnivalókon keresztül vezet a rejtéshez az út.
Túra max 5km
Érdekes rejtés, ami nem életveszélyes... Illetve nem kullancsos-bozótos.
2-4 km távolságú túra
Hosszú túra, evezés, biciklizés
Terepjározásos tura során
Túra,fára mászás,barlangos,biciklizés szükséges,evezés
Nem túl hosszú túra 8 70 éves vagyok), de nem drive-in! Sokat az erdőben!
Kozepes tura
Ha reálisan írja le a rejtő, hogy mire kell felkészülni a kihívásnál. A Gclik nagyon jó volt, de csak a kellő felügyelet mellett, a gcutut is tetszett
Rövid túrával (oda-vissza max 10 km.) könnyedén megtalálható ládák, nem a bozótoson, járatlan utakon való bolyongások.
Nem szeretem. Érdekes helyre kell kalauzolnia, nem pedig megküzdeni érte életem árán egy sziklaszirten.
Maximum 20 km
Evezés is jó lenne, csak sajna nincs csónakom vagy kenum, stb
nem szeretem

hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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10. Ha szereti a szellemi kihívást jelentő ládákat, azok közül melyik fajtát?

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Szeretem, ha előre, otthon kell megfejtenem a koordinátákat.

219

22,3 %

Szeretem ha a helyszínen kell megoldani a feladatot, hogy a ládához vagy a jelszóhoz jussak.

529

53,8 %

Szeretem, ha sok lehetséges rejtekhely közül kell megtalálnom a legésszerűbbet.

212

21,5 %

Szeretem, ha sok a lehetséges rejtek és szerencse is kell hozzá, hogy mielőbb megtaláljam az igazit.

61

6,2 %

Ezek közül egyik sem vonz.

268

27,2 %
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11. Milyen méretű ládákat szeret?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

A kisebb ládákat kedvelem.

53

5,4 %

A nagyobb ládákat kedvelem.

140

14,2 %

Mindegy milyen méretű a láda, ha normális logbook van benne.

791

80,4 %

53 (5,4%)
140 (14,2%)
791 (80,4%)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

15

Geocaching - ahogy én szeretem

12. Belül milyen legyen a láda?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok Arány

Mindegy, mi van benne, csak legyen olvasható a jelszó!

281

28,6 %

Jó minőségű logbook, toll, mugli információs lap legyen benne, a csereajándék nem feltétlenül szükséges.

402

40,9 %

Kicsit csalódott vagyok (a túratársam csalódott) ha a ládában nincsenek csereajándékok, csak logbook, toll, mugli info.

121

12,3 %

Az ajándékcsere, ajándéknézegetés fontos része a játéknak, nagy csalódás, ha nincs a dobozban semmi apró kincs.

180

18,3 %
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13. Mit gondol a mozgó ládákról?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Ha közelembe jön egy, igyekszem megkeresni és tovább vinni.

240

24,4 %

Ha a közelembe jön egy, igyekszem megkeresni, de általában csak akkor viszem tovább, ha kötelező.

230

23,4 %

Nagyobb távolságokat is megteszek azért, hogy utolérjek egyet és általában tovább is viszem.

39

4,0 %

Nagyobb távolságokat is megteszek azért, hogy utolérjek egyet, de ha nem muszáj, nem viszem tovább.

14

1,4 %

Nem érdekelnek a mozgó ládák.

373

37,9 %

Azt se tudom, mi az a mozgó láda.

88

8,9 %
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14. Ha csak megkeresni szokta a mozgó ládákat, de tovább vinni nem, mi ennek az
oka?

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Félek, nem boldogulok a ládaoldal szerkesztésével.

109

11,1 %

Nem tudom bemérni egy új rejtekhely koordinátáit.

50

5,1 %

Nem ismerek olyan helyszínt, ahová a ládát el lehetne rejteni.

97

9,9 %

Bizonytalan, mikor van módom elrejteni, ezért félek, túl hosszú ideig maradna nálam.

332

33,7 %

Nem akarom más orra elől elvinni.

100

10,2 %

Ha nem viszem tovább, akkor is jár a pont.

48

4,9 %

Tovább szoktam vinni.

215

21,8 %

Más...

174

17,7 %
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Más is lássa ezt a láda-érdemes helyszínt
Nem biztos hogy mindig van arra időm és lehetőségem hogy a geoládát tovább vigyem.
Nem használok okostelefont, ezér nem tudom időben értesíteni a játokosokat
Nem szoktam keresni mozgó ládát
Nem volt dogunk még ilyennel, így nincs véleményem erről.
(4x) Nem foglalkozom mozgó ládákkal.
(2x) Nem szoktam megkeresni.
(2x) Nem keresek mozgót
Ha esetleg mégse, akkor "D" miatt.
(2x) Nem szoktam mozgó ládát keresni
Nem nagyon kétesek mozgó ládákat
Nem szoktam mozgó ládát keresni.
(3x) Nem keresek mozgó ládát.
Nem talalkoztam ilyennel
Logikátlan kérdés az előző tükrében
(7x) Nem keresek mozgó ládát
Még nem kerestem mozgo ladat
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Még nem kerestem mozgo ladat
Nem tudom mi az a mozgó làda
még nem találtam mozgó ládát, de érdekel és tovább vinném :)
Még nem volt dolgom mozgó ládával.
Nem szoktam tovább vinni.
(2x) Hmm...
Csak akkor ha belebotlok
(2x) Nem volt dolgom ilyen típusú ládával
Meg még mindig nem ismerem.
Nem foglalkozom mozgó ládákkal
Nem játszom olyan sokat, hogy mozgó ládát továbbvigyek.
Nem használok mozgóládákat.
Keresni sem szoktam
Akkor viszem tovább, ha kb. egyhetes időtávban reális esélyét látom az újrarejtésnek. Különben otthagyom/kihagyom.
Nem keresek ilyen ládát
(2x) Nem mozgóládázom
Nem volt ilyen.
megkeresni sem szoktam :-)
X
Nem keresek ilyent
Nem kerestem még egy mozgó ládát sem.
Nem szoktam mozgóládát keresni
Nem tudom.
Nem volt alkalmam még rá
(2x) Nem kerestem még mozgó ládát.
Lásd a 13-as kérdésre adott választ.
Csak gc.hu rendezvényeken szoktam mozgót logolni.
Az eseményeken lévő mozgó ládákat szívesen belogolom úgy, hogy nem én viszem tovább :)
Nem volt még dolgom vele
Ez nem geocahing..
nem
Sok vele a macera.
Még nem kerestem mozgó ládát
Nem érdekelnek
(2x) Nem szoktam keresni.
Nem keresek Mozgó ládát.
Nem foglalkozom a mozgó ládákkal
nem ismerem a mozgó ládák feltételeit
n/a
Nem szoktam ezeket keresni.
Macerás adminisztrálni az új rejtést, nincs mindig erre ideje az embereknek.
(3x) Nem volt még dolgom mozgó ládával.
Akkor nem viszem tovább, ha éppen nincs rá lehetőségem és a rejtő ezt megengedi.
Miért ne nézhetné még más is ugyanazt a helyét!?
Nem szoktam keresni
Nem keresek mozgó...
nem foglalkozok mozgó ládákkal
Ha véletlenül mégis belebotlanék egybe, fenti válaszaim arra az esetre vonatkoznak...
Számomra időpocsékolás foglalkozni vele.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Számomra időpocsékolás foglalkozni vele.
.
(2x) Nem kerestem még mozgó ládát
Nincs tapasztalatom
nem próbáltam ilyet
Nem igazán keresek mozgóládát.
Nem érdekelnek a mozgó ládák, nem szoktam megkeresni őket.
(2x) Nem érdekel a mozgó láda.
Nem kerestem még mozgóládát
sosem volt meg dolgom mozgó ládával
Másnak is legyen lehetősége megtalálni
Nem ismerem
Nem foglalkoztat ez a téma
Làsd az előző kérdést
ezt nem ismerem
(3x) Nem keresek mozgo ladat
Nem ismerem a mozgó ládákat.
Nem érdekelnek a mozgó ládák.
(2x) Nem szoktunk keresni ilyen fajtát
Ritkán keresek meg mozgót max, ha nagyon "szembejön". Csak akkor logolok, ha tovább tudom vinni.
Jelöltem előzőleg, hogy nem érdekel a mozgó láda...
Egyelőre nem találkoztam mozgó geoládával a keresések során.
A fix ladakat jobban szeretem.
most már megnézem mi az a mozgó láda
Nem tálaltam még.
Nem ismerem a mozgó ládát :(
Nem találkoztam mozgó ládával,nem is tudom miről szól.
Általában tovább szoktam vinni.
Nem szoktam keresni (még)
Nem keresek mozgó ládákat
nem keresek mozgó ládát!!
nem igazán szoktam mozgó ládákat keresni
(2x) Nem érdekel
Egyelőre nem keresek ilyen ládákat.
Felesleges időpazarlás az új hely keresése, annak adminisztrálása.
(2x) Nem keresem
még nem foglalkoztam mozgó ládával
A 13. kérdésre adott válasz.
Nem tudom mi az
Nincs kedvem bíbelődni vele.
Ez függ a láda témájától, mivel csak akkor találok mozgót ha szembe jön. Értelemszerűen és a láda szabálya szerűen járok el.
Nem keresem, mert nem biztos hogy tovább tudom vinni.
Nem akarok szenvedni velük. Néha túlságosan túl van bonyolitva. És egy mozgot amúgyis csak egyszer szedek össze többször nem, nem
pontvadaszt mgyűjtöm
Nem tudom, hogy mi az.
Időhiány
Nem érdekelnek.
Többnyire tovább viszem, de ha a környéken még várhatóan sokan megkeresnék, akkor hagyom.
nem érdekelnek a mozgó ládák
nem keresek ilyet
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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nem keresek ilyet
Ilyet még nem találtam.
Nem tudom pontosan mi is ez.
Nem szoktam mozgó ládákat megkeresni
Hosszú .... vannak kötelezően mozgó ládák (KEKL, M01 ...), de van ami maradhatna kicsit (HIRE, USER ...)
Ha viszonylag rövid időn belül tovább tudom vinni, továbbviszem.
Nem ismerem a mozgó ládákat
Még nem kerestem mozgó ládát.
azt sem tudom mi
Mozgóládák még parkoló pályán vannak...:)
Nem érdekelnek a mozgó ládák
Nem keresek mozgóládát. Túl bonyolult a logisztikája.
Nem tudom mi az a mozgó láda
Nem szoktam mozgó ládára vadászni:)
Nem szoktam keresni ezért tovább vinni sem
Sajnos nincsenek jó élményeim a mozgó ládákkal kapcsolatban
Nem ismerem a mozgó ládát.
........
Nem is találkoztam ilyennel
nem keresek mozgóládát
Nincs idő tovább vinni.
Ha a megtalált helynél nem tudok jobbat mutatni, inkább hagyom.
nem szoktam megkeresni, nem érdekel
Sajnos tűnt el olyan láda, amit továbbvittem. Emiatt lelkiismeret furdalásom volt, amit viszont nem szeretek. Emiatt többet nem fogom elvinni
őket.
Lásd előző: Nem érdekelnek a mozgó ládák.
13-as válasz szerint - nem érdekelnek a mozgók :)
...
nem szoktam
Ha keresnék mozgóládát, az 1-4. pont lenne igaz rám.
A mozgó láda szellemiségét fontosnak tartom. Sok mozgó már rég elindult és már igazán jó rejtekhelyek elfogytak.
Nem keresek mozgó ládákat.
Miért ne nézhetné meg több túratárs az adott helyszínt, ahová a láda került!
Nem ismerem még...
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15. Mennyi mozgóláda legyen?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok Arány

Pont annyi van, amennyi kell.

152

15,4 %

Kevesebb is elég lenne. Csak a tematikus mozgóknak látom létjogosultságát, a céltalanok jobb lenne, ha megszűnnének.

119

12,1 %

Örülnék ha megjelennének ötletes újabbak.

292

29,7 %

Nem foglalkozom a mozgó ládákkal.

421

42,8 %
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16. Általában mit csinál, amikor kinyit egy ládát?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Rögzítem magamnak a jelszót és már rejtem is vissza a ládát.

93

9,5 %

Rögzítem a jelszót, logolok a logbookba.

183

18,6 %

Rögzítem a jelszót, logolok, lapozgatom a logbookot.

174

17,7 %

Rögzítem a jelszót, logolok, turkálok a ládában.

185

18,8 %

Rögzítem a jelszót, logolok, átnézem a láda tartalmát, szemetet kiszedem, pótlom, ami hiányzik.

349

35,5 %

93 (9,5%)
183 (18,6%)
174 (17,7%)
185 (18,8%)
349 (35,5%)
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17. Általában mikor szokta bejelenteni a találatát?
Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

A telefonomon a helyszínről.

372

37,8 %

Lehetőleg még aznap.

422

42,9 %

Amikor van időm, gyakran hetekkel később.

131

13,3 %

Sokszor be sem jelentem.

48

4,9 %

Túratársam jelenti be helyettem.

11

1,1 %
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18. Általában milyen logokat szokott írni?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok Arány

Mindegyik ládához ugyanazt.

460

46,7 %

Élményeimet, megfigyeléseimet szívesen leírom a logomba, ezzel köszönöm meg és segítem a rejtő munkáját.

458

46,5 %

A logok mintegy naplóként szolgálnak a számomra, ezért gondosan írom.

66

6,7 %

460 (46,7%)
458 (46,5%)
66 (6,7%)
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19. Általában mit tesz, ha nem találja meg a geoládát?

Több válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok Arány

Újra és újra visszamegyek, amíg meg nem találom.

348

35,4 %

A helyszínen telefonos segítséget kérek a rejtőtől vagy korábbi megtalálótól.

383

39,0 %

Megpróbálom elkérni valakitől a jelszót.

21

2,1 %

Megpróbálom elkérni valakitől a jelszót és a logomban jelzem, hogy valójában nem sikerült megtalálnom a ládát.

32

3,3 %

Megpróbálom elkérni a rejtőtől a jelszót és rejtek egy új ládát.

40

4,1 %

"Jelszó nélküli megtalálás"-t logolok, bízva a rejtő jóindulatában.

371

37,7 %

"Nem találtam meg"-et logolok.

127

12,9 %

Más...

80

8,1 %

348 (35,4%)
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21 (2,1%)
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Addig keresem, amíg meg nem találom, csak akkor kérek segítséget, ha a láda teljes hiányára vagy megsérülésére gyanakszom.
1. 2. 6. válasz közül valamelyik.
(3x) Nem logolok
Nem logolok.
a rejtéstől és logoktól függően visszamegyünk újra, sokadik sikertelenség esetén segítséget kérünk a rejtőtől vagy korábbi megtalálóktól
Hagyományosnál jelszó nélküli, multinál nem találtam meg.
Bár lehet, hogy jobb lenne többször logolni "Nem találtam meg"-et
Megyek tovább
(4x) Semmit
Semmit, megyek tovább
Maga a láda nem nagyon izgat, van, hogy meg sem keresem, inkább a mutatnivalója érdekel
Bosszankodom
Eddig 2x voltam...
Megnézem a logokat, jelezte-e már valaki a hiányt/problémát, jelszó nélkülit logolok fotókkal, jelzem a hiányt
Nem logolok semmit, esetleg később újrakeresem.
Attól függ, hányszor járok arrafelé... De általában logolok jelszó nélkül, főleg, ha úgy érzem, nem rajtam múlt a kudarc. Elvégre ott jártam,
kerestem
Nem csinálok semmit. Kirándulni mentem...
Már majd mindegyik alternativát választottuk.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Már majd mindegyik alternativát választottuk.
Ha van lehetőségem megpróbálom még egyszer, ha nincs meg és biztos vagyok a helyszínben akkor jelszó nélküli és fotók,
Ha a lakhelyemhez közeli a láda, visszamegyek. Ha nem és úgy gondolom, h a látnivalót láttam és a láda tényleg nem volt a helyén, írok a
rejtőnek.
Felveszem a figyelőlistámra, és ha valaki megtalálja, és útba esik, visszamegyek.
Jelszó nélküli, fotókkal
Nem foglalkozom vele.
Leszarom
Nem próbálkozom, nem csinálok utána semmit.
Ilyen még nem fordult elő.
Két alkalommal próbálkozom, ha így sem sikerül megtalálnom segítséget kérek.
Ha van rá lehetőség, vissza megyek, ha nincs, a rejtő segítségét kérem.
Nincs válaszom
Nem logolok. Talán egyszer megint arra járok
Tovább megyek.
Jelszó nélkülit csak akkor logolok ha fizikailag nincs a helyén a láda mert eltűnt, vagy hiányzik a logbook.
Fényképpel igazolom és jelszó nélküli megtalálással logolok.
nem csinálok semmit
Fényképet készítek a helyszínről, hogy tudjam igazolni a találatot, melyet elküldök a rejtőnek.
Elolvasom a logokat, hogy csak én voltam e béna, és nem logolok semmit. Ha esetleg újra a környéken járok akkor megpróbálom megkeresni.
A jelszó elkérés kivételével a megadott válaszok kombinációja.
Nem foglalkozom a jelszoval
Kihagyom
Újra átolvasom a láda adatlapot telefonon, hátha találok valami új segítséget. Ha ez sem segít, visszaolvasom a régi logokat, hátha az segít.
Hagyom a fenébe ;-)
Olyan még nem fodult elő
Nem erőltetem
"Jelszó nélküli megtalálás"-t logolok, bízva a rejtő jóindulatában. Kivéve a Fairy ládáknál. Ott hagyom a fenébe, ha nincs meg, nem kuncsorgok.
Otthagyott nem keresem tovább
Nem logolok, de van, hogy később visszajövök megkeresni.
Ez attól függ, hogy miért nem találom. Megpróbáltam kifejtetni, de egy sms-be nem fért bele. :(
Ha érdekel a téma visszamegyek, ha nem izgalmas otthagyom, és többet nem keresem.
Eddig mindet megtaláltam amit kerestem.
Ha több alkalommal sem találom, akkor logolok "Nem találram"-ot..
Sokáig is hajlandó vagyok túrni. Majd 2-es válasz, ha így sem, akkor a 4-es válasz jön.
Nem logolok!! Néha nem találtamot. Többször vártam a jóváhagyást fotók alapján amit nem kaptam meg. Többé nem próbálkozok.
Csatolok fotót az ottjártamról és bízva a rejtő jóindulatában, hogy a fotók alapján elfogadja a találatot.
Hagyom a fenébe
Otthagyom az egészet.
Is-is... :-)
Jelszó nélküli. Kivéve egy-két suttyó! Ott nem logolok.
Feladom a keresést.
vagy rejtek egy új ládát saját jelszóval és utána értesítem a rejtőt vagy egy admint
Mivel gyűjtöm a jelszót mert érdekesnek találom, ezért teszek fel a rejtőnek képet hogy igazoljam ott jártam és kérem a segítségét. Én viszont
azt nem
Gyakran a helyszínen nem tudok segítséget kérni mobil jel, vagy idő hiánya miatt. Utólag rá szoktam kérdezni a rejtőre, mit hibázhattam.
Ha nem tervezem a közel jövőben a visszatérést akkor képek alapján bizom a rejtő elfogadásában. De volt olyan amikor visszatértem.
Kihagyom.
Nem találom meg.
Ha konkrét sejtésem van, hol kéne lennie: "Jelszó nélküli", ha nincs: "Nem találtam", ha távoli helyen (pl. külföld) van, rejtőt hívom.
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Ha konkrét sejtésem van, hol kéne lennie: "Jelszó nélküli", ha nincs: "Nem találtam", ha távoli helyen (pl. külföld) van, rejtőt hívom.
nem logolok semmit. csalódottan feladom
Alap infokkal megyek a ládára, mintha piros egyes lenne, ha nincs helyszínen olvasok, ha kevés az időm akkor felkészültebben visszatérek
Sírok:)
Fényképeket készítek és beküldöm
Vagy hagyom, vagy ha máskor is arra járok, akkor megpróbálom újra megkeresni
.
Visszamegyek, ha valami változás történt a ládaoldalon
Ha úgy gondolom, én voltam ügyetlen, hagyom. Ha legközelebb arra járok, esetleg megpróbálom újra, ha nem, akkor enyi volt.
Nem csinálok semmit. A játék lényege a keresés, a jutalma a találat. Ha nem jött össze, akkor megyek másik láda után.
Rejtőtől kérek e-mail-ba jelszót a csatolt képek alapján.

20. Mit gondol a karbantartásról?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Elsősorban a rejtő kötelessége karbantartani a saját rejtéseit.

497

50,5 %

Nem csak a rejtő kötelessége karbantartani a rejtéseit.

487

49,5 %

497 (50,5%)
487 (49,5%)
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21. Kapjon-e pontot a rejtő saját ládája megtalálásáért, vagyis amikor karbantartást
végez vagy a mozgóját találja meg?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Ne. Pont a megtalálásért jár. A saját láda karbantartása nem megtalálás.

407

41,4 %

Igen, de csak a mozgóládája megtalálásáért, hisz azt a rejtő is új helyen keresi meg.

361

36,7 %

Igen, karbantartásért és a mozgója megtalálásáért is minden ládájánál egyszer kaphasson.

185

18,8 %

Más...

31

3,2 %
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31 (3,2%)
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Ne. A rejtés egy külön műfaj. A "ki rejti a legtöbb ládát" műfaj.
A karbantartás feladat, amit önként vállalt, pont nem jár érte! A mozgó megtalálása pontot ér, mivel új helyen keresi fel
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Nekem mindegy.
Nem foglalkoztam eddig mozgo ladaval
Nem is értem minek pontozni....
Lehet, nem olvastam figyelmesen ajáték leírását, de azt sem tudtam, hogy pont jár a megtalálásér. Nem a pontért, hanem a játék öröméért
keresgélek
Ha jól tudom, évek óta nincs pontozás.
Jó ötlet, ha MINDEN karbantartásért kap pontot. Ezzel ösztönözni lehetne a karbantartást.
nem foglalkoztat ez a téma
Nem tudom
Kapjon pontot, de külön számolva.
Mindegy
Igen, karbantartásért minden ládánál 1 pontot, mozgóládánál, pedig mindig , mikor megtalálja!
Mindegy, nem foglalkozom a pontokkal, ezért véleményt sem szeretnék nyilvánítani.
(2x) Más jutalmat kapjon.
Mozgójáért többször kapjon megtalálásonként (különböző helyeknél), nem mozgóért egyszer, pl. karbantartáskor.
A karbantartás másképp kéne honoralni.
Hasznosnak találom, hogy újabb pontokkal motiváljuk a rejtőket a karbantartásra. Valamilyen időközönként járjon csak pont, ne tudjon naponta
kijárni.
Kétféle pontozás is lehetne, találásért és karbantartásért külön.
Igen, hiszen bizonyára a bemutatandó helyszínt is megtekinti, ha már rendezi a ládát. De csak egyszer lehessen "elszámolni" a találatot.
Kaphasson. Nekem is vannak olyan örökbefogadott ládáim, amelyeket először meg kell kell keresnem.
Vihar a biliben...a saját mozgójáért mindenképpen, de nem igazán érdekel a probléma.
nem érzem relevánsnak
Ebben nem tudok állást foglalni
A karbantartásért évente egy pontot megérdemelne minden rejtő, ha fotóval igazolja a karbantartás tényét.
Pontozással nem vagyok tisztában:(
Igen, mondjuk fél évente egy karbantartás esetén
A mozgónál minden új helyen kaphasson a megtalálásért, a saját ládánál pedig egyszer kaphasson
Teljesen mindegy.
Most kezdtem mincs találat vagy is egyett találtam de elégett csak nyomai maradtak

hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com

26

Geocaching - ahogy én szeretem

22. Mit gondol a ládagyógyításról?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Nem az én dolgom.

233

23,7 %

Ha előre tudom, hogy egy felkeresendő láda beteg, viszek magammal azt, ami szükséges és meggyógyítom.

608

61,8 %

Általában hordok magammal pótdobozt és kellékeket, pótlom, ahol, amit szükséges.

105

10,7 %

Van, hogy azért megyek el egy már megtalált ládához, mert tudom, hogy beteg és segítek rajta.

38

3,9 %

233 (23,7%)
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38 (3,9%)
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23. Mit gondol az olyan ládáról, amelynek a gazdája már nem aktív játékos vagy
nem törődik a karbantartással?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Ha kereshető állapotú a láda, akkor mindegy kinek a nevén van.

236

24,0 %

Keresni kell neki új gazdát!

511

51,9 %

Kerüljön az Egyesület tulajdonába és gondozza a közösség!

140

14,2 %

Szűnjön meg, ha bizonyos határidőn belül nem fogadja örökbe senki!

80

8,1 %

Más...

17

1,7 %
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Ha kereshető állapotú a láda, akkor mindegy kinek a nevén van, azonban ha beteg lesz és ez tart kb 1 hónapig, akkor kerüljön az adoptálható
ládák közé
Mindegyik. Amíg kereshető, addig nincs gond, amikor elromlik, akkor elsődlegesen C, majd persze B és végső esetben D a javaslatom,.
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Ez elég összetett kérdés szerintem. Kezdetben lelkes kesser voltam, majd bizonyos okok miatt egy időszakban lényegesen kevesebb időm
volt ládázni. Ekk
Vagy kapjon új vállalható gazdát egy "elvállalom" gombbal vagy kerüljön az Egyesület tulajdonába és gondozza a közösség
KEresni kell új gazdát, esetleg lehetne "közösségi láda" amit mindenki gondozhat szíve szerint,aki megtalálja
1. Értesítés 2.Figyelmeztetés, hogy elveszik a gazdától a ládát 3. Adoptálhatóság 4.Két hónap betegség után megszűnés,hacsak vki nem javítja
közben.
Ha nem adoptálja senki és nem népszerű vagy rossz az értékelése, megszűnhet, máskülönben kerüljön az Egyesület tulajdonába.
Nehéz választani innen, szerintem ezek a pontok legyenek mind, egymás után egy többlépcsős folyamat részeként.
Ha a közösség nem tudja karban tartani és új tulaj sem lesz, akkor nem keresett láda és csak "szemét" az erdőben.
Ha nem aktív a tulajdonos, akkor legyen abobtálható. Ha nem törődik a karbantartással az lehet, hogy csak átmeneti élethelyzet miatt van.
Ha beteg és nem gyógyítja/fogadja örökbe senki akkor szűnjön meg, de amíg működik addig mindegy, hogy kinek a nevén van.
Örökbe kell adni. Ha bizonyos időn belül nem sikerül, kerüljön az egyesület tulajdonába. Csak akkor szűnjön meg, ha nem mutat meg semmit.
Ha kereshető akkor mindegy kinek a nevén van, de ha elhanyagolt keresni kell neki új gondos gazdát.
első 3 válasz összefűzve 1-2-3 sorrendben, ha az általa bemutatandó dolog arra még alkalmas.
Kerüljön az Egyesület tulajdonába, amíg nem talál új gazdát.
Nem szeretem a "ládatolvajokat"... A minimum, hogy az eredeti rejtő neve szerepeljen a ládaoldalon, és az "archívum".
Amíg nincs vele gond, maradhat, egyébként adaptáció, vagy gondozza a közösség. Én is ezt teszem.
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24. Ha már lehetne, de még sincs saját rejtése vagy van, de nem tervez többet
rejteni, mi ennek az oka?

Több válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok

Arány

Nem ismerek újabb ládaérdemes helyeket.

196

19,9 %

Nehéz összeállítani egy ládaoldalt.

163

16,6 %

Félek a moderációtól.

127

12,9 %

Nem szeretnék a karbantartással bíbelődni.

170

17,3 %

Nem kötelező ládagazdának lenni.

223

22,7 %

Már van elég rejtésem.

121

12,3 %

Más...

187

19,0 %
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inkább egy közelit örökbe fogadok
Szomorúnak tartom, hogy ha egy olyan helyen megjelenik egy láda amit nem gondolok arra érdemesnek... ahova meg jó lenne azt
leszavazzák...
Nincs rá időm
A ládaérdemesnek gondolt helyszín tiltott (védett) területen van.
Szeretnék még több ládát rejteni.
(3x) Időhiány
egy igényes rejtés komoly tervezést és utánajárást igényel, ehhez több idő szükséges
Már van elég rejtésem, és csak annyit rejtek amennyit gondozni is tudok.
A ládagazdaság felelősség is. Amit mástól elvárok azt rám vonatkozik.
or futottam bele bizonyos (funkcionárius, vagy csak később azzá váló) kessertársak basztatásába, és ennek hatására végképp elment a kedvem
az egésztől
Inkább ládagyógyítással próbálok segíteni.
Még nem is gondoltam saját ládára.
Nincs sajat rejtdsem
A jelenlegi moderátorok alkalmatlanok az ország területének objektív moderálására.
Még nincs ládád, de szeretnék.
Már próbáltam, elutasították, elment a kedvem a rejtéstől.
(4x) Még nem rejthetek
Nem csináltam mèg ilyet
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Nem csináltam mèg ilyet
már érik a fejünkben néhány helyszín... :)
Azt hiszem még nem lehet, de jó lenne, ha valahol jelezné a weboldalas felület, ha elérem a szintet.
Még sosem próbáltam.
Nem tudom garantálni, hogy rendszeresen tudom karbantartani a ládát.
Nincs rejtesem még.
Nem igazán van rá időm, hogy helyet keressek neki, illetve rendszeresen karbantartsam
M
Volt több rejtési ötletem is, de amíg nem voltam pártoló tag, nem mentek át a moderáción. Akik tagok voltak azoknak ugyanezek a rejtések
átmentek
Majd lesz
Nem lenne időm megkeresni a terület jogos tulajdonosát, és engedélyt kérni.
Van rejtésem és tervezek még rejteni újabbat.
Nem pontosan rudom, hogyan működik. Illetve nem tudok erre rendszeresen időt fordítani
Nem lennék túlságosan aktív
Még nincs elég megtalálásom saját rejtéshez
Gyerekek miatt geocache-elünk, ezzel még nem volt időm foglalkozni, de már van ötletem, hogy hol lesz az első ládánk
Nincs még elég megtalálásom.
Lustaság
Tervezek még rejtést.
nem lehet
Eszembe sem jutott a rejtély lehetősége
Inkább adoptálok, ha megtehetem.
Nem tetszik mikulás káromkodó, de a moderátorok által elfogadott stílus.
Ami van azt szeretnénk megfelelő állapotban tartani.
Még nem lehet, igy nem gondolkoztam rajta
Csak elérhető közelségben rejtenék, de ládahalmozódás nem engedélyezett
Most kezdtem a keresést, erről még nem tudok érdemben nyilatkozni
A moderátorok sokszor bután kellemetlenkednek a jó ládákkal, miközben átmennek semmire való ládák is. Az újonnan rejtett, nem frekventált
helyen lévők
Még nincs elég találatom, mert megemelkedett a minimális találati szám, és a virtuális, vagy azóta megszűnt láda nem számít bele.
De van...
Jelenleg nincs elég időm
(2x) Tervezek még rejteni.
Még nincs.
(2x) Még nem lehet.
Még nem lehetőség rá
Még nem lehetek gazda
A jelenlegi élethelyzetemben nem tudnék elég időt szentelni a karbantartásnak.
egy utazóügynököm van
Van tervem, de még nem állt módomban elég mélyen megismerni a környéket ahhoz, hogy mefelelő rejteket találjak, gondosan megírhassam
a ládaoldalt.
Túl szőrszálhasogató a moderálás. Nem bíznak a rejtő helyismeretében hanem a moderátorok döntik el, hogy jó-e a hely, bár nem ismerik a
környéket.
Nem lehetne még
Egy két "profi" játékos logja vette el a kedvem a további rejtéstől. Amúgy 2800+ megtalálásom van... :)
Még nincs ládám
Nem gyűjt össze elég pont ahhoz, hogy rejtsek.
73 éves koromban már nem igen gondolok ládarejtésre.
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73 éves koromban már nem igen gondolok ládarejtésre.
A kérdés nem vonatkozik rám.
Még nem érzem itt az idejét. Ha felkészült leszek rá lélekben, lehet belevágunk majd!
akarnék
Még nem lehet, de már szeretnék rejteni, tudok jó helyeket, ahol még nincs láda!
Mindig tervezgetünk ládarejtést de idő hiányában elmarad, aztán amikor idő van akkor meg ládát keresünk. De nem
Belefeccölök egy csomó időt és energiát, aztán a moderáció elbuktatja.
Van elég rejtésem, de még vannak terveim
Még nincs elég pontom, hogy lehessen saját rejtésem
Még nem lehet rejtésem
Tervezek
Bizonytalan, hogy hol fogok élni a következő 2-3 évben.
Még nincs rá lehetőségem nincs elég pontom
Nincs elég pontom.
Én még tervezek több rejtést, de hamarosan le kell lassulnom, mert túl sok ládát már nem lehet rendesen karbantartani.
Szükséges lenne elég idő van a rendszeres karbantartásra, felügyeletre.
Még kezdő vagyok és azért nincs ládám
Mert az írott szabályok betartásával akartam rejteni, de a moderátorok az írottól eltérő szabályokat is számon kértek rajtam.
Még nincs elég találásom.
Van, és tervezek is még. :)
Terv, ötlet van, idő kell a kivitelezéshez
Szerintem több láda van már a kelleténél. Sok helyen tömegesen koncentrálódva
igényes vagyok a helyekkel rejtéssel amig nincs olyan hely addig nem lesz
Pillanatnyilag nem lenne lehetőségem, időm .hu-n ládaérdemes helyen láda karbantartására
Lakókörnyezetben nem tudok újabb helyet, távolban nem tudom vállalni a gondozás felelősségét.
A túlbuzgó ládadokik rettentenek vissza.
Még nincs elég megtalálásom.
Már önmagában az elég demotiváló, hogy ismeretlenek kvázi szubjektív értékítéletén kell átesni az ötletednek, hogy érdemesnek ítéltessen
Elment a kedvem, mert az egyik ládámnál államdóan falakba ütköztem.
Van, és tervezek még többet is!
Jó lenne hozzá partner...
Még nem találtam meg elég ládát, de szeretnék rejteni.
Van saját rejtésem, és újakban is gondolkodom...
Elsősorban a .com-on játszok, hu-t már csak akkor keresek, ha ugyanaz. Oka: A főrumos hozzászólások nem szimpatikusak.
Még nincs, de már tervek vannak... :)
Még nem gondolkoztam rajta
Nem "félek" a moderációtól, de alapvetően negatívak a tapasztalataim. Pl. destruktív, dilettáns megjegyzések, másokkal szembeni
elfogultságuk stb.
Nem szeretem a moderátorok kekeckedését. Két ládám mellé volt egy harmadik ötletem, de annyit kötözködtek, hogy hagytam a fenébe...
A moderácio macerás és nem szubjektiv.
Nincs elég időm már foglalkozni, karbantartani.
Van rejtés, tervezek még többet
Én mindig szívesen rejtek, ha arra érdemes helyet találok!
nem èrzek hozzá, elrontani nem akarom
Nem tudom vállalni a rendszeres karbantartást, ezért inkább nem is rejtek.
Nem gondoltam rejteni
Amint lehet szeretnék rejteni
Időhiány. Nem vállalom, míg nem vagyok biztos benne, hogy megfelelően tudom gondozni.
(2x) még tervezek
Nem szeretnék ládát rejteni, mert én a játékban a játékos vagyok, nem a játékmester.
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Nem szeretnék ládát rejteni, mert én a játékban a játékos vagyok, nem a játékmester.
Több oka is van. 2 és 4 válaszok miatt
(2x) Tervezek még rejteni
Egyelőre még nincs saját rejtésem nem találtam még elég ládát ahhoz, hogy ládát rejthessek, ha meg lesz a bizonyos ládamennyiség biztosan
rejtek ládát
Még csak tervezési fázisban van.
Nem félek, de néha kötözködésnek tűnnek a kifogások, mintha nem lenne egyforma a mérce mindenkivel. Másrészt minden új láda több
felelősség.
Meg keves pont hianyzik hozza.
Még nem rejthetek ládát
Sajnos kevés az időm a játékra és ilyenkor szeretnék új helyekre eljutni,viszont ha beteg lenne a ládám akkor azt kellene karbantartani.
Nem értem még el a rejtés szintjét, de szeretnék rejteni.
Még nem rejthetek.
Már moderáltattam ládatervet, és (számomra) nevetséges indokokkal utasították el. Akkor inkább nem kérek belőle, úgyis van elég láda.
Idáig nem volt időm a helyek felkutatására..
Annyira nem fontos számomra, hogy időt, pénzt fordítsak rá.
Nem érzem magam eléggé alkalmasnak a feladatra.
tulajdonképp kevés az olyan moderátor, aki segítőkész. Legtöbbjük kioktató, lekezelő. Egyet tudok, aki nem, mégpedig Halászkirály!
Van saját rejtésem és tervezek még újabbakat.
Helyszín már megvan, de valahogy még nem jutottunk el odáig.
Nagyon várom hogy rejthessek.
Félek, hogy nehogy pontatlan legyek, vagy hibákat vétsek.
A közelemben nem ismerek üres, ládaérdemes helyeket. Messzebb meg macerás a gondozás
Nem tudom, mikor lehet saját ládám, de tervben van.
Még nincs meg a kellő megtalálás a rejtéshez
Tervezek rejteni, egyik válasz sem releváns
Van rejtésem, és tervezek is többet.
mindennek eljön a maga ideje (egyszer)
Beragtam a modikra, mert egy alaposan es precizen osszeallitott tervemet olyan indokokkal utasitottak el, amit ha ismerik a helyszínt, akkor
nevetsége
Többször adtam már be ládatervet és a moderáció olyan indokokkal hajtott el, hogy van már arra láda, nem kell több mozgó, nem mutat semmi
újat. Kamu
Csak olyan helyen szeretnénk majd rejteni (már tervezzük), ahol megfelelő helyismerettel rendelkezünk és naprakészen tudunk karbantartani.
... ahová rendszeresen vissza tudnék járni (pl. karbantartás)
Gyakorlatilag meguntam a játékot. Keresni is ritkán megyek már.
Még nem volt időm, lehetőségem elmenni a helyre és időt, energiát szánni rá, hogy megcsináljam a rejtést és a vele járó feladatokat.
Tervezek rejtést
Most éppen nem ismerek arra érdemes helyet, de ez akármikor változhat.
Nincs elég megtalálásom, nem rejthetek, nem tudok válaszolni
Korábban tervben volt saját, de az egyesület szinten alatti viselkedése ezt kizárta pár éve.
Vannak terveim
készülök rejteni.
A környezetemben nehéz ládaérdemes helyet találni, a moderátorok pedig kötekednek.
Csak annyi ládát rejtek amennyit gondozni is tudok.
Egyik sem: tervezek rejteni.
Mindenki el tudja dönteni, mennyi láda karbantartására van ideje, energiája, lehetősége. Többet emiatt nem vállalok be.
Nincs időm.
Tervezek rejteni.
Van aki szeret rejteni, kreatív, ideje, energiája végtelen .... nem mindenki ilyen
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32

Geocaching - ahogy én szeretem
Van rejtésem és a jövőben is tervezek rejteni...
Nincs még elég tapasztalat egy saját rejtéshez
Természetvédelmi területen található a kinézett hely.
Nincs rá időm. Ötletek vannak. A kivitelezéssel nyűglődöm. De ez csak az én hibám.
nincs elég megtalálásom
De ha lesz lehetőség akkor tervezek...
Nagyon macerás ládát rendesen fenntartani. Lepusztítják azonnal, utána meg csak szégyenli az ember magát.
Még nincs saját rejtésem, de hamarosan meglesz a pontom hozzá
Még nem tudok rejteni.
-félék nem lenne időm törődni vele
Én egy darab ládarejtéssel szerettem volna hozzájárulni a közösség életéhez, ami sikerült is. Nagyon ellenzem, hogy nincs limit a mennyiséget
illetően
Szeretnék rejteni...
15 éve akarunk rejteni, de sosincs időnk, inkább örökbe fogadtunk.
Egyet terveztem, igaz lazán. nem ment át a moderáción. Annyi.
Még nem foglalkoztam mélyebben a témával, ötletem van a helyre, a ládaoldal készítés, moderáció nehézségeit még nem ismerem:)
A moderátorok mindent megtesznek az új rejtések visszaszorítása érdekében. Jellemzően ésszerűtlen kifogásokkal utasítják el azokat.
Tervezem, de még nem volt rá időm.
Csak kiemelkedően bemutatásra érdemes ládát rejtenék. Fontos, hogy ne érjenek a ládapontok a már meglévő ládák szájába.
Több ötletem is lenne. Nem félek a moderációtól, de visszatart a menete és stílusa.
De tervezek rejteni.
Jelenleg is keresem az ötletes rejtési módot és helyszint.
Csak keveset szeretnénk rejteni, hogy könnyen karban tudjuk tartani.
Még várok...

25. Ha már lehetne, de még nincs örökbefogadott ládája, mi ennek az oka?

Több válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok

Arány

A közelemben nincs örökbefogadható láda.

309

31,4 %

Nem szeretnék a karbantartással bíbelődni.

215

21,9 %

Nem kötelező ládagazdának lenni ahhoz, hogy játszhassak.
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26,4 %

Már van elég ládám.
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Más...
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fogadtam már örökbe
Van már én szívesen fogadok örökbe további ládát, de csak olyat amit arra érdemesnek látok.
Nincs rá időm
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Nincs rá időm
Az örökbefogadható ládák helyszíne nem a kedvenc területem, ahová többször szívesen mennék.
Már van örökbe fogadott ládám
Szeretnék ládát örökbe fogadni.
Van már örökbefogadott ádám.
(2x) Időhiány
Gondolkodunk, h adoptáljunk...
4 adoptált ládám van.
Van ilyenem.
Ládagazdának lenni felelősséggel jár. Folyamatos karbantartás kell, és el kell viselni mások negatív kritikáit is.
Rejtésemet leadtam, az egyiket névre írtam, a többi meg ment a (levesbe) adoptálhatóba. A mások adoptált ládáim minőségében érdemi
javulás nem történt
Lásd az előző kérdésre adott választ.
már van 3 örökbefogadott, majd meglátom mit hoz az élet
Még nem is gondoltam saját ládára.
Nem foglalkozom ilyesmivel
(4x) Van örökbefogadott ládám
Az MGKE szemléletváltozása miatt szabadultam meg a rejtéseimtől.
(3x) Még nem lehet.
szívesen fogadok örökbe
Ha rejthetek inkább sajátot készítenék.
Nem tudom nincs oka. Nem is szoktam bejelenteni, hogy megtaláltam.
Nem tudom garantálni, hogy rendszeresen tudom karbantartani a ládát.
Nem igazán van rá időm, hogy helyet keressek neki, illetve rendszeresen karbantartsam
M
Tervezem, a saját ládát, még keresem a legjobb helyet.
Nem saját ötlet karbantartása nem hoz lázba
Majd lesz
Nem lenne időm egyenlőre foglalkozni vele.
Van 3
Nem lennék eléggé aktív
Még nem lehetne
Nem tudom mi a feltétele.
Lustaság
Még tervezek örökbefogadni.
Csak annyi ládát tartok, amennyit biztosan tudok gondozni.
Van két örökbefogadott
Nincs
Már fogadtam örökbe
Most kezdtem a keresést
Csak azt fogadnám örökbe, aminek a létjogosultságával egyet értek.
De van...
Nem lehetne még.
Még nincs.
A közelemben nincs olyan örökbefogadható láda, amit szívesen, felelősségel tudnék gondozni.
Még nincs
Még nem lehetek gazda
Lehetne, de van is.
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com

34

Geocaching - ahogy én szeretem
Nem lehetne még
Lásd a 24-es kérdésre adott választ.
Azt érzem saját rejtésnek, ami az én ötletemet valósítja meg. Ezért az örökbefogadás nekem nem jön be.
Nem érdekelt ilyesmi még
más
Van a közelemben egy örökbefogadható láda, szívesen lennék a gazdája, de még nem lehetek.
Van a közelemben örökbefogadható láda? Igazából nem figyeltem eddig rá.
(4x) Van örökbefogadott ládám.
Van elég ládám, de ha a szűkebb pátriámban kimagaslóan jó rejtés van, amit hosszú ideje senki se kért el, akkor lehet, hogy elkérem
Szívesebben tartanék karban olyan ládát, amit én rejtettem
Még kezdő vagyok, nem lehet örökbefogadott ládám
Bizonytalan, hogy hol fogok élni a következő 2-3 évben.
Már van ötökbefogadott ládám és jelenleg tervezek még kettőt örökbe fogadni.
Mint előző.
Más...
Még kezdő vagyok
Van örökbefogadott ladam.
Még nincs elég találásom.
Volt már, de kénytelen voltam megszüntetni tulajdonjogi problémák, és a bemutatni kívánt hely érdektelensége miatt.
Előbb saját ládát szeretnék indítani
Még nemnfoglalkoztam ezzel, de inkább örökbefogadnék, mint újat rejtenék
Nem lehetne!
Pillanatnyilag nem lenne időm karbantartásra, így körül se nézek a ládák között
Nem tudtam hogy van ilyen
Nem tekintem a sajátomnak más által kitalált, elrejtett ládát
Van már örökbe fogadott ládám.
Több örökbe fogadott ládám is van már.
Van örökbefogadott ládám, és ha úgy adódik, még fogadok örökbe...
elsősorban a .com-on játszok, ott van is saját ládám.
Jó lenne előbb saját láda
Van ilyen ládám és van amit örökbe fogadnék!
Esélyem sincs, hogy értesüljek róla, másokhoz sokkal gyorsabban eljut az info. /A közelség pedig pl. előnyt jelenthetne, küldhetnének róla
levelet is.
Van már sok örökbefogadott ládám!
ritkán keresünk, eddig nem ismertem ezt a lehetősèget
Nem tudom vállalni a rendszeres karbantartást, ezért inkább nem is rejtek.
Ha majd már lehet akkor szívesen örökbe is fogadok
Időhiány. Nem vállalom, míg nem vagyok biztos benne, hogy megfelelően tudom gondozni.
Nem ismerem az örökbefogadás menetét.
Van elég ládám, de szívesen örökbe fogadok.
állítólag 50 saját láda felett már nem ajánlott örökbe fogadni
(2x) Nem nėztem mėg utána a lehetősègeknek.
Nem fogadhatok még örökbe ládát
Már van örökbefogadott ládám.
Nincs jogom még hozzá
Még nem fogadhatok örökbe
Nem tudom, miért nem lenne, ha lehetne, mert van.
Inkább saját ötleteket szeretnék megvalósítani.
Van egyetlen egy ládám. alig ment át a moderáción. Nem szeretnék több herce-hurcát :(
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Van egyetlen egy ládám. alig ment át a moderáción. Nem szeretnék több herce-hurcát :(
(2x) Vannak örökbefogadott ládáim.
Nincs olyan, ami tetszene.
Ha lesz elég ládatalálatom, szeretnék örökbefogadni.
Szeretnék örökbefogadni, de még nincs elég pontom.
Várom hogy lehessen.
Idő hiánya miatt, hogy lelkiismeretes új gazda lehessek.
Tervben van.
Szeretem a saját ötleteimet megvalósítani. Ahhoz meg ha épp arra járok rendberakjam nem kell a gazdájának lennem.
Nem keresgéltem soha örökbefogadhatót.
Majd ha a saját jó ötleteimet nem kaszálja el a bagázs
(2x) van örökbefogadott ládám
Az előzőnél leírtam.
Nincs kedvem.
Utána nézek
Már van örökbefogadott ládánk.
van több is
24. válasz.
Már van ilyen ládám.
Semmit sem tudok az örökbefogadásról
Jó pár örökbefogadott ládám van.
már van, és még tervezek is
Egyik sem: fogadtam már örökbe, és ha úgy jön ki, fogok is még.
Van, de még nem elég .... türelem.
Nincs még elég tapasztalat, hogy ládagazda legyek
Még nem mertem belefogni, pedig érdekel a dolog.
Már van több örökbefogadott ládám is.
2 Ládát fogadtam örökbe eddig.
már vvan örökbefogadott ládám
Nincs a közelemben/túrázó helyeimen, amit szívesen a nevemre vennék.
Még nem tudok.
Nincs mindig elég szabadidõm, hogy úgy tudjam gondozni, amit mástól is elvárom, ha láda gazda
Szeretnék örökbefogadni...
Ha adódik a közelünkbe, akkor még örökbe fogadok.
Nincs elég idő a tisztességes karbantartásra.
Még nem határoztam el magam, de hamarosan...
Nem tudtam róla, hogy lehet örökbefogadni ládákat.
Örökbefogadáson még nem gondolkoztam, először sajáttal szeretném kipróbálni magam (már lenne rá lehetőség:)) annak tapasztalata után
szóba jöhet
Ha nem volna lehetetlen áttolni a moderáción, többet is örökbefogadnék a közelemben.
Nem gondolkodtam még rajta.
Van olyan régi játékos, akinek adott esetben örökbe fogadnám a ládáját. Egyesek azonban túl sok ládával teszik ezt; habár szép dolog valahol.
Van örökbefogadott ládám, nem is egy.
Még nem gondoltam erre a lehetőségre.
Hat örökbefogadott ládám van. Szívemhez közel állott a "közlekedési útjaim körül" bármikor örökbe fogadom, hogy ne vesszen el. Főképp, ha
jó multi.
Attól az én ládám, hogy én találtam ki én küzdöttem meg hoztam létre.
Tervezek örökbefogadni.
tervezzük
Ha ezzel megmentünk egy ládát, örökbe fogadunk. ( Korlátozott számban)
hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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Ha ezzel megmentünk egy ládát, örökbe fogadunk. ( Korlátozott számban)
Van örökbefogadott ládánk
Még várok...

26. Mit gondol a rendezvényekről?

Szimpla válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok Arány

Az Egyesület jelenleg évi 3 nagy rendezvényt szervez, a tavaszi és őszi versenyt és a Geoszilvesztert. Ez a 3 nagy
rendezvény pont elég, nem kell több.

166

16,9 %

203

20,7 %

21

2,1 %

Nem járok rendezvényekre ezért nincs róla véleményem.

560

57,0 %

Más...

33

3,4 %

Jó lenne ha lennének további, az Egyesület által szervezett tematikus vagy területi rendezvények!
Az Egyesület ne szervezzen központi rendezvényeket! Elég ha jóváhagyja és anyagilag támogatja a tagok által szervezett
színvonalas geocaching eseményeket.

166 (16,9%)
203 (20,7%)
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Az egyesületi rendezvények jók, de nagyobb teret adnék a játékosok által szervezett eseményeknek.
azóta (>>1év) sem, ill. az egyik láda azóta is adoptálható státuszú. Rendszeresen figyelemmel kísérem ugyanis a sorsukat.
Majd elmegyek....
Voltam mind a hét geocaching teljesítménytúrán, kár, hogy ez már nincs
Több kisebb, területi rendezvény jobb lenne.
Első válasz +propagálja jobban az egyesület a vidéki rendezvények szervezésének lehetőségét.
Szerintem fontos és elég is az évi 3. De, ha van kapacitás, felőlem lehet több.
1. + lehetnek tematikus események, de az csak POI legyen
Ritkán van időm rendezvényekre járni!
Szeretném, ha megint lenne TT egy viszonylag állandó rendező maggal (akik nem azonosak a verseny szervezőkkel)
A rendezvények jók, összehozzák az embereket. Talán csökkenne tőlük a torzsalkodás. Sok kisebb rendezvényre is szükség van.
Nagyon hosszúak a túrák km-ben.
A 2. és 3. válasz egyszerre
A geocaching teljesítménytúra felélesztésének örülnék.
Régi bajom, hogy csak év közben derülnek ki az időpontok, ezért nem tudom már szabaddá tenni magamat!
Elég az évi három 'hivatalos' rendezvény, de jó lenne, ha a Vezetőség jobban odafigyelne a helyi kezdeményezésekre és támogatná azokat.
(2x) Nem voltunk mėg

hozza létre saját kérdőívét – www.survio.com
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A szilveszter nem egyenrangú a 2 naggyal. Kellenek a központi rendezvények, lehet több is, tematikusak, és kellenek a tagok által
szervezettek is.
ha ritkán tudok, elmegyek, régen voltam, de szeretnék még menni. Jó lenne, ha a koordinálás az egyesületnél maradna.
Ezek sarkított kérdések, minél több esemény annál jobb, mindegy hogy az egyesület vagy más szervezi.
Nem tudok rá válaszolni.
Minden nagy távolságra van tőlem.
Sok egyéb programom van, az eddigi rendezvényeken is ritkán tudok részt venni. Voltam már nagyon jó versenyen.
12/24 ben dolgozom sok az ütközés: munka-teljesítménytúra-rendezvény még nem jutottam el...
Hatalmas mutyi és alkalom arra, hogy a haveroknak "nyeremény" gyanánt ajándék készülékeket osztogassunk.
2010-ben voltam Dobogókőn, és amit ott tapasztaltam egy életre elvette a kedvem a gc rendezvényektől
A geokarácsonyokat élvezem, voltam versenyen is, de az nem fogott meg, egyszer voltam többnapos túrán, az tetszett.
Még nem voltam, de tervben van, hogy résztvegyünk rajta
Úgy vélem a rendezvények egy belső körnek szólnak. Idegennek érzem, kevesek az infók is.
Sajnos amióta játszom az előző sport életem lecsengései még mindig bekavarnak a verseny időpontokba.
Ugyan rendezvényen még nem vettem részt, de az a véleményem, hogy kissé belterjes az egész, élménybeszámolók alapján...
Most majd (05.12) kiderül. Most megyünk először

27. Évente hány ládát keres meg?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

10-nél kevesebbet

176

17,9 %

10 és 50 között

403

41,0 %

50 és 100 között

221

22,5 %

100-nál többet

184

18,7 %

176 (17,9%)
403 (41,0%)
221 (22,5%)
184 (18,7%)
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28. Hány geoládát talált meg eddig?

Szimpla válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok

Arány

1-10 között

77

7,8 %

10-50 között

142

14,4 %

50-100 között

120

12,2 %

100-500 között

310

31,5 %

500-1000 között

175

17,8 %

1 000-2000 között

109

11,1 %

2000 fölött

50

5,1 %
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142 (14,4%)
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29. Legtöbbször milyen eszközt használ a geoláda megkereséséhez?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Térkép

15

1,5 %

Telefonos applikáció

506

51,4 %

Túra GPS

436

44,3 %

Autós GPS

11

1,1 %

Más...

16

1,6 %
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Túra gps, de újabban használok telefonos applikációt is.
Telefon, vagy túragps
Túra GPS + teló app
Térkép és telefon GPS
Túra GPS és telefonos applikáció
g.hu
Régebben túra GPS-t, de az utolsó 2-3 ládánál áttértem a telefonos API-ra, és a rövid kirándulásokra marad is ez.
megyek a túratársam után, neki van kétféle kütyüje
Telefonos applikáció+Túra GPS együtt
túra gps és telefon
Túra GPS, leírás és néha aplikáció
GPS képes PDA Garmin SW-el.
GPS-es futóóra és telefonos applikáció
Locus Map
Túra gps és telefonos app
Telefon google map

30. Általában kivel szokott ládát keresni?

Több válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok

Arány

Egyedül

298

30,3 %

Párommal

438

44,6 %

Családommal

429

43,6 %

Barátaimmal

289

29,4 %

Más...

23

2,3 %

298 (30,3%)
438 (44,6%)
429 (43,6%)
289 (29,4%)
23 (2,3%)
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Változó, néha egyedül néha ismerőssel.
Iskolas gyerekekkel
Párommal, családdal, néha barátokkal is. Egyedül csak ha belebotlok egybe
Ahogy alakul
Fügével a foxival :)
geobarátokkal
Mind a 4 lehetséges válasz testhez álló.
A kutyámmal
A párommal, míg meg nem halt...
Kutyával, így mindig változatos a sétálás.
kutyával
A legjobb barátommal.
Anyukámmal vagy barátnőmmel
Kutyus
Egyedül vagy családommal
Baráttal (páromnak nem nevezhetem, sajnos)
Egyedül, párommal, barátaimmal
Unokáimmal, barátaimmal, egyedül. Ezek között oszlik meg.
Kutyust viszem magammal ha tehetem.
Tursta Egyesületünk Geocaching Szakosztályának tagjaival
Egyedül vagy párommal vagy tanítványaimmal.
Legtöbbet egyedül, de családdal és barátokkal is szoktam ládázni néha.
Kizárólag a gyerekeimmel.

31. Neme

Szimpla válasz, megválaszolt 983x, Nem megválaszolt 1x
Válaszok

Válaszok

Arány

Férfi

707

71,9 %

Nő

276

28,1 %
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32. Hány éves?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

18 alatt

22

2,2 %

18-30

123

12,5 %

30-45

460

46,7 %

45-60

307

31,2 %

60 fölött

72

7,3 %

22 (2,2%)
123 (12,5%)
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33. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?

Szimpla válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

8 általános, szakmunkásképző

72

7,3 %

Érettségi

343

34,9 %

Főiskola, egyetem

556

56,5 %

Jelenleg általános iskolai vagy középiskolai tanuló

13

1,3 %

72 (7,3%)
343 (34,9%)
556 (56,5%)
13 (1,3%)
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34. Mivel segíti vagy segítené szívesen a játék működését, fenntartását?

Több válasz, megválaszolt 984x, Nem megválaszolt 0x
Válaszok

Válaszok

Arány

Pártoló tag vagyok/leszek.

195

19,8 %

Rendes tag vagyok/leszek.

146

14,8 %

Az Egyesületnek utalom az adóm 1%-át.

153

15,5 %

Segítek rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

32

3,3 %

Túrákat szervezek.

39

4,0 %

Ládákat gyógyítok.

212

21,5 %

Örökbefogadok gazdátlan ládákat.

110

11,2 %

Segítem a kezdő játékostársakat.

120

12,2 %

Trekkelek, POI-kat viszek fel, tuhu-n szerkesztem a térképeket.

62

6,3 %

Software fejlesztésben részt veszek.

17

1,7 %

Ezen még nem gondolkodtam el, egyelőre csak játszom.

477

48,5 %

Más...

37

3,8 %
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Betartom a játékszabályokat.
Ritkán gyógyítok, vagy trekkelek.
Néhány ládát javítottam saját eszközökkel, közeli 3 ládát örökbefogadtam a saját 7 rejtésem mellé.
Ügyelek a saját ládáimra. Ha kell gyógyítok örökbe fogadok. App tesztelés, térképfejlesztés.
Voltam pártoló meg rendes tag, utaltam már 1%-ot is, rendezvényen is segítettem már. De elment a kedvem. Ládákat gyógyítok.
Moderátor vagyok.
MÁR semmivel nem segítek.
Sok a csúnya veszekedés, kiutálás a vezetőségben. Játékosként undorító!!!
Amiben tudok.....
Ládákat rejtek. Sokot.
Szeretnék rendezvényekben segíteni, ha lenne rá igény + FB-ben dolgozom pár éve :)
A fórumon olvasottak tántorítottak el mindig is attól, hogy anyagilag támogassam az egyedületet.
.hu-s oldalt nem követem, mivel appot használok
Ezek egyenlőre csak vágyak. Novemberben született kislányom, így most csak tervezgetek. De alig várom, hogy újra mehessünk ládázni!
Bomlasztok. ;-)
Azt gondolom szívesen segítenék sw fejlesztésben, adataktualizálásban (poi, track, térkép), csak nem tudom mennyire lenne szükség ezekre
Ünnepi ládákat telepítettem.Mikulás ,húsvét
Népszerűsíteni a játékot , sokan nem is tudják hogy létezik
egyik sem
Nem tervezem, mert elsősorban a .com-on játszok.
Pártoló tag voltam, de unom már hogy ugyanazok az arcok mondják meg a tutit és mindenkit leugatnak, úgyhogy már nem vagyok tag
Évente több adóbevallást készítek ismerősöknek, aki nem jelzi hová szeretné küldeni az 1%-ot, mindenkinek ezt az adószámot írom be
Modi vagyok. ☺
Kevesebb időm van rá, mint szeretném, de ha bárkinek kérdése van vagy valamilyen segítség kell (pl verseny rendezés), szívesen segítek
Visszavonultam
Túrabeszámolókat írok az izgalmasabb vagy szebb helyszínekről.
Ajánlom másoknak!
Rendes tag voltam, sokszor ládát is gyógyítottam, de már nem annyira érdekel.
Voltam pártoló, rendes tag, utaltam 1%-ot, segítettem rendezvény szervezésben, gyógyítok ládát, örökbefogadok, segítek néha kezdőket.
Voltam fórummodi
Tisztséget is vállaltam már
Régebben 1%-al, de pár éve ezt sem érdemli meg az egyesület.
Szeretnék ládát elhelyezni, és gyógyítok is, ha alkalom adódik.
Saját egyesületünkben szervezünk túrákat, ezeket sokszor összekapcsoljuk a ládakereséssel. Családon belül is regisztrálnak kessernek.
Évek óta már csak 1-2 alkalommal kessingelek. Már nem érdekel, kiábrándultam a dzsindzsa harcoktól! Teljesítmény túrázom helyette.
trekkelek néha, és POI-kat viszek fel néha
Megismertetem turista tanítványaimmal, és folyamatosan felhívom figyelmüket a játék szabályinak betartására.
Nagyon szívesen kijavítanám legalább azon ládaoldalak helyesírási vagy stilisztikai hibáit, mely ládákat már megtaláltam.Színvonalasabb lenne
a gc.hu

35. Kérjük, ossza meg egyéb véleményét, javaslatát!

Szöveges válasz, megválaszolt 671x, Nem megválaszolt 313x
(41x) .
Köszönöm a kérdőívet, remek kezdeményezés!
több játék, kevesebb veszekedés
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(2x) Nincs javaslatom.
Nem kívánok
Jo kis teszt volt!
Saját rejtés korlátozása.
(23x) (2x) xxx
Köszönöm a játékot.
Most nem jut eszembe semmi :-)
egy vagy több szó :)
Köszönjük, hogy meghallgattok minket is, akik a Fórumot kevésbé használják, de mégis van véleményük. :)
(3x) Köszi
(9x) nincs
Nem lehetne CSAK .com-on játszani?
Szeretem keresni a ládákat, ha időm engedi
inkább a .com-os oldallal látnék szorosabb összefonódást. 2 oldal ugyanarról szerintem felesleges, ráadásul az app verhetetlen
Csak így tovább!
Óvodás kisgyerekeinkkel nagyon jó családi program.
Nincs egyéb. Csak szeretem és kész! Jó így, ahogy van :) (kezdő vagyok)
A kérdőívbe, kérem rakják be a 8 általánosnál kevesebbet a "Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?" kérdéshez.
A logbíró feladatköre bővülhetne vitás logok elbírálásával.
Köszönöm.
Nem tudom van-e ilyen funkció, lehet csak én vagyok analfabéta hozzá....de jó lenne, ha e-mailt kapnék akkor ha egy bizonyos körzeten belülre
ér a lakóhelyemhez egy mozgóláda.
Elégedett vagyok
(15x) Nincs
Pontos koordinátákat, kevesebb szájbarágós leírást! - Ez nem letterboxing!
Én még több kisgyerekes rejtést pártolnék. Most eléggé be vagyunk korlátozva
Elég részletes volt a kérdőív, nemigen adódik más ötletem.
A játékért és túrázásért kezdtem a keresést. A mai állapot amit olvasgatok az egyáltalán nem tetszik. Veszekedések, szitkozódások. stb.
Kevesebb paragrafus, kevesebb agyonszabályozás lenne a cél
Kíváncsi vagyok milyen konkrét hatásai lesznek a kérdőívnek, kitartó munkát a szervezőknek!
Örülök hogy felmérés készül a ládázók szokásairól ezzel is segítve a moderáció jobb kialakítását.
Ne legyen "bennfentes" a moderáció, a 2-tesek ne szenvedjenek hátrányt 1-esekkel szemben.
Nagyon tetszik a játék, jól átgondolt a weboldal!
Amióta elérhető az Appstoreból a Geoládák app, lényegesen többet megyek keresni. Segítsétek a fejlesztőt!
Kicsit kevès esemenylada van mostanaban, pl. Karàcsonyi, ezeket nagyon szerettük! Pl most lesz Budapest 100 remdezvèny, szerintem nagxkn
sok kesser szivesen logolna, akar virtualis ládàt is! térképes keresés néha nagyon lassú es szakadozó. Egyebkènt szeretjük az oldalt es az appot
is.
Egy vagy több szó
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Jelenleg két komoly problémát látok. Az egyik a ládalopási ügy - ez ellen remek lenne, ha az egyesület fellépne. A másik a jelszó nélküli
elfogadások esetében egyes rejtők kiskirálykodása, nyilvánvalóan a helyszínen járó játékosok logjainak el nem fogadása, adott esetben egyéb
logban való nyilvános megszégyenítése. Mindkettő nagyon árt a játékmorálnak, a hely szűkében nem tudok belemenni, ellenben mindkettő
esetben szükségesnek érzek központi fellépést.
Jó a kérdőív.
A legjobb időtöltés a világon
A 33. Kérdésre miért nincs olyan válasz hogy álltalánosiskolába járok? Mint például én.
Jó kérdőív.
Köszönöm az Egyesületnek és minden tamogatónak, hogy lehetővé teszi a játékot. A fejlesztések jók és hasznosnak ítélem őket
Ok :)
Köszönöm mindenkinek, aki azért dolgozik, hogy mi játszhassunk!
Kicsit átláthatóbb lehetne a honlap
szeretem csinálni
A moderátori testület megújulására tett elnökségi javaslattal teljesen egyetértek. Ha megszavazhatjuk, fogok rá szavazni. Nagy csalódásként
éltem meg az 5 moderátor reagálását, és az egész közösség érdekének nem szem előtt tartását. Szerintem azért nincs elég jelentkező, mert a
jelenlegi focipálya a létező, pláne a nagyon régen aktív moderátorok felé lejt. Bármi kezdeményezés a jövőben ami ellensúlyozná ezt, meg
fogja kapni szavazatomat.
Szuper, hogy van. :)
Sok sikeres rejtést és megtalálást.
Szeretnék színvonalasabb rejtéseket.
A moderátori rendszerrel kapcsolatban is jó lenne valami hasonló kérdőív...
Utazásaink tervezésénél az uticélok kiválaztásához nagy segítséget és inspirációt ad a geoládák elhelyezkedése! Ezért nagyon hálás vagyok.
Örülök a közvéleménykutatásnak, remélem fejlődhet a válaszok segítségével a játék!
Remélem még sokáig lesz geocaching.hu :)
A világ legjobb játéka! Minden alkalommal, amikor szóba jön, valakit megfertőzök vele. Rengeteg olyan helyre eljutottam és olyan
érdekességet megtudtam így, amit a ládák nélkül talán sohasem találtam volna meg. A modern kori kincskeresés élménye semmihez nem
hasonlítható.
Régebben rendszeresen olvastam a játék fórumát, most inkább menekülnék (Fairy ügy, GCTOUR, moderátor egok). Ez egy közösség játéka és
nem egyes túlméretezett egoval rendelkező régi motorosok magánjátszótere.
Miért van az hogy sokan még csak nem is hallottak a ládakeresésről, talán nem jó, ha egyre több a felhasználó ?
A legjobb hobby
Csak így tovább srácok! :)
Köszönöm a sok élményt amit a geocaching ad.
Jó játéknak tartom!
Még nem nagyon tudok érdemben hozzá szólni mert csak nem rég találtk
csak kedvtelésből keresek
A ladadokik tulbuzgóságát kellene visszafogni... amikor ép láda miatt zaklatják a láda gazdát ()
(2x) X
Szeretem a játékot, tetszenek a kisebb kihívást is jelentő ládák. Túrázás szempontjából is már sok jó ötletet kaptam. Jó gondolatnak tartom a
beteg ládák Egyesületi örökbefogafását.
(4x) Köszönöm
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Na
Jó lenne egíértelmű és mindenkire vonatkozó szabályok szerint játszani és nem a civakodásokat olvasni a fórumon.
Csak elérhető közelségben legyen a rejtő a ládájához.
Most hirtelen nincs...
Nem engedném, hogy egy játékosnak 10-15 ládánál több legyen.
Köszönöm a közösségnek ezt a lehetőséget, hogy fiammal sikerült megszerettetnem a túrázást.
Kész
Nem tudok ilyet.
Szeretnék láda tulajdonos lenni, már évek óta tudom, hova rejteném, csak sajnos még nincs elég megtalálásom. Nagyon jó dolognak tartom,
ha valahová elutazunk, mindig itt keresünk látnivalókat. Kisfiam is örül a kincskeresésnek! :)
Végre egy jó kérdőív, ami az aktuális témákkal és problémákkal foglalkozik! Köszi. :)
Főleg a gyerekeim miatt keresünk ládákat, de az is nagyon jó, hogy érdekes helyekre találumk ilyenkor.
Köszönöm a lehetőséget.
Nincs egyéb véleményem.
(3x) Ok
Fontos, hogy a magyar geocaching ne váljon olyanná, mint a comos. Csak az érdekes helyekre lehessen rejteni, ne minden sarokra.
Nem vagyok még elég aktív ehhez
Orulok a csoportnak, csak igy tovabb!!
Jó lenne, ha a belső ellentétek megszűnnének
Nem játszok régóta, nem tudok mit javasolni.
☺
Köszönöm a játèk lehetőséget
Nem tudtam egyes kérdésekre érdemi válast adni
Nagyon belterjes a moderácio igénytelenek a ládák
hajrá
Az utóbbi hetek fórum-hozzászólásai nagyon kiábrándítóak számomra.
Írtam néhány kérdéshez kiegészítést. Ha érdeklődésre tart számot szívesen elküldöm, csak nem tudom hova. Turistaember.
Nagyon szuper "játèk"
(2x) Köszönöm a kérdőívet!
Most is jól működik, de minden újításra nyitott vagyok.
Assf
A honlap fejlesztésènek örülnèk
Sok sikert a további működéshez.
Nagyon tetszik a kérdőív! Korrekt, hogy név nélküli és a legaktuálisabb témákra kérdez rá. Klasszikus geocaching, igazi rejtések vonalat
erősíteném. A minél könnyebben minél több pontra ott a com. Gc.hu magyar nyelvű oldal, magyar területen, határon kívülre szitnén ott a com.
Jobban megkövetelném a minőséget ládarejtésekben, rövid de lényegretörő ládaoldalakkal, linkekkel a plusz infromációkra. A moderátoknak
adnék nagyobb szerepet, csak ők tudják direktben tájékoztatni, segíteni az új rejtőket.
Szuper
Az unatkozó ládadoki háziasszonyoknak adjanak más feladatot.
Arányos moderáció
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(3x) Csak így tovább!
Jó lenne ha... a láda koordinátákat és logokat csak a bejelentkezett tagok láthatnák és nem lennének publikusak. Jelenleg bárki odamehet
rongálni, kilopni a ládatartalmat...ha nem kellene kötelezően telefonszámot megadni...ha a fórum nem a főoldalon lenne, hanem valahol jól
eldugva...ha átláthatóbb és modernebb lenne az oldal...ha belső levelezési rendszer lenne, nem lenne látható az email cím (így pl. nem
lennének küldhetők köremailek, kevésbé lehet visszaélni). Köszönöm a sok munkát!
(2x) x
asdf
(3x) Nincs javaslatom
Köszönöm, hogy e csoport tagja lehetek!
Örülök, hogy vagytok!
Jó lenne egy ládaminőség-biztosító szabály vagy irányelv. Arra kellene törekedniük a rejtőtársaknak, hogy minél színvonalasabb rejtéseket
készítsenek. Esetleg rejtési ötleteket lehetne adni.
Minden ok
Jelenleg nincsen
Ha lehet, néhány statisztikai eredményre kíváncsi lennék ezzel a kérdőívvel kapcsolatban.
Tök jó minden
Köszönjük a munkàtokat!!!
Nagyon jó játék
Fontos döntések előtt ilyen és hasonló kérdőívek kitöltését javaslom. Jobb ez mint a fórumban folyamatosan "szapulni" egymást. Sokan
vagyunk akik zömében csak olvassák a fórumot, és az nem mindig vet jó fényt a geocaching.hu -ra és néha annak vezetőségére sem. Kár érte,
mert eddig szépen és jól működött.
Köszönöm, hogy még jobbá teszitek a játékot... ;)
STOP FAIRY!
Nagyon belterjes a .hu játéka, látszik ha valakinek a valakije. Elsősorban a személyeskedés, ami visszataszitó és a .com-hoz való hozzáállás.
jó ötlet ez a kérdőív, kíváncsi leszek majd az eredményre! S köszönöm mindenkinek a ládakeresgélés lehetőségét.
Szuper kérdőív
Nagyon fontosnak találom, hogy a rejtők tartsák karban a ládáikat, hisz ez az ő felelősségük, ne hagyatkozzanak a többi játékos jóindulatára. Ha
már több logban jelezték, hogy pl a láda sérült, betelt a logbook vagy elázott, a lehető legrövidebb időn belül cserélje ki. Ha valaki nem tud,
vagy nem akar már a saját rejtéseivel foglalkozni, jelezze ezt az egyesület felé és adja örökbe.
(8x) ...
Nincs egyéb megjegyzésem.
A keresés tetszik, a telefonos programmal az a bajom, hogy folyamatosan fut a mobilon. Törölnöm kell az adatokat, de új használatkor meg
ismét le kell tölteni.
Köszönöm, hogy megkérdeztetek!
Köszönöm eddigi munkájukat!
Az egyesület nem demokratikus, a játékosok véleményét sosem vette figyelmbe. A fórum társalgási hangneme olyannyira taszít, hogy sose
vennék részt benne. (Személyeskedés, mocskolódás - egyeseknek bármit lehet, másokat enyhe kritika miatt is össztűz alá veszik.) A "Fairyjelenség" sokkal többeket zavar, erről is érdemes lenne közvéleménykutatást kezdeni! (persze, úgyse lesz) Többször kellene szavazásra
bocsájtani kérdéseket, nem egy szűk kör ízlése és véleménye kellene mérvadó legyen... stb.
THX
Nincs érdemi javaslatom... :(
Az utóbbi időben a legjobb ami történt a megjelenő geocaching.hu-hoz kapcsolódó mobilos alkalmazás volt. Ezt a vonalat kell erősíteni.
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Geocaching sokáig
nem tudok mit írni ide, de a kérdőív jól összeszedett volt, tetszett :)
egy kicsit belterjes volt a moderatorok csapata, volt koztuk bunko is, ezert is allitottuk magunkat takarekra a kezdeti lelkesedes utan. Ez
legalabb 10-15 eve volt. A Kulin idoszak utan.
Jó ötlet volt ez a kérdőív - remélem a visszajelzéseknek kézzelfogható eredménye lesz hosszú távon.
Koszonom hogy elmondhattam a velemenyem
Egy.
Tisztelem a munkájukat. Csak így tovább!
Új vagyok a játékban,és nagyon hiányzik egy olyan játékostárs akitől tanácsot lehetne kérni ha valami probléma van.
Sajnos rettenetesen felhígult a társaság, amióta nem kell "minőségi" gps a kereséshez, hanem egy akármilyen telefonnal is működik. :(
Nem regisztrált játéksok számára ne legyenek elélrhetőrk a koordináták.
Az erdektelen rejteseket nem kellene engedni. Van mar eppen eleg igy is... Kreativ formabonto, akar ujszeru rejteseket tamogatni kellene.
Terkepeknel a google terkepen egy ladara kattintva uj oldalon nyiljon meg a ladaoldal
Mobilapplikacios korszakvaltast es vektoros terkepeket szeretnek.
kezdőként nem igazán van még mit mondanom, örülök, hogy rátaláltam erre a játékra
Nagyon örülök ennek a játéknak, remélem sokáig kereshetek még ládákat!
Száz geoládát, ezeret! Csináljatok, csináljatok! :)
Jó játékot.
..
jó játék.
Köszönöm a lehetőséget, hogy játszhatok!
Idén kezdtem ládázni, még nem voltam eseményen, de szeretnék részt venni. A rutinosabb játékosokkal kicsit eszmét cserélni, de eddig nem
volt rá alkalom. Valóban jobb volna, ha több esemény lenne szervezve.
1. A moderátorok most csak a leendő láda paramétereit ellenőrzik. Kötelező legyen megvizsgálniuk a rejtő hozzáállását a közösséghez és
mennyi panasz van meglévő ládáikra. Kezdő rejtőknél nagyfokú jóhiszeműség megelőlegezendő. 2. Adoptálható ládák kivételével a ládák
adás-vétele legyen engedélyköteles. 3. Valamilyen formában érdekeltté kellene tenni a játékosokat, támogassák az őket térképpel ellátó
szerkesztők munkáját adatszolgáltatással.
Jó játék, csak így tovább
Hasznos kérdőív! Gratulálok!
Jók voltak a kérdések, válaszlehetőségek.
Menet közben megírtam. Köszönöm.
Lassan 11 éve van saját ládánk. Sok barátunkkal megismertettük ezt a remek játékot, akik azóta lelkes keresők lettek.
Én még csak most kezdtem játszani még sok minden nem tiszta.
Király
Nagyon jó játék és kimozdít, sétálásra ösztönöz.
Nincs egyeb velemenyem
Köszönet a rejtőknek és az egyesületnek!
Nincs egyéb véleményem y
Jó játék.
(3x) :-)
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A játék (illetve a játékban szereplő ládák) egy része lehetne szabadon hozzáférhető, de a ládák többségénél szerintem nem lenne elvetendő
hozzáférési díj bevezetése. Valószínűleg egy minimális anyagi áldozathozatal javítaná az ládákra való odafigyelést.
(2x) Sok sikert!
Szuper a weboldal, a geocaching, csak így tovább és köszönet!
Nincs egyéb javaslatom, véleményem.
Éppen 45 éves múltam január 5-én, gondoltam fiatalítom magam, és a 30-45-öt jelöltem be :))) Üdv: Pogánypeti
,
Jelenlegi megoldás számomra jó, néma pont gyűjtés a lényeg, ha nem a ládák által bemutatott hely, a túrázás
Lenne ---r
A moderátorok ne az egyéni ízlésük szerint bírálják el a ládákat, hanem konkrét szabályokra hivatkozva! Környezetvédelmi okokból limitálni
kéne az egy ember által kihelyezhető ládák számát..
Köszönet a játék fenntartásáért!
Köszönöm, hogy vagytok!
(2x) Nagyon szeretjük együtt megtalálni,jó lenne olyan esetleg ami gyerekeknek szól pl rendezvėny.
Szerintem pártoló tagok is szavazhassanak a kiírt szavazásoknál, ne csak a rendes tagok.
Játék ...nem harc.
A 2+1 éves moderációs szabály tetszett, mert tényleg ráférne a stábra a vérfrissítés. A megtalálási számhoz kötött rejtést is támogatnám, hogy
ne alakuljon ki Fairy féle anomália és ne tűnjenek fel mindenféle Tündérvadászok. Ez a két dolog picit talán nyugisabbá tenné a játékot. Ez a
kérdőív szuper dolog volt, még ha nem is fog befolyásolni semmit! Köszi: Mars3696
Sok sikert az adatfeldolgozáshoz, köszönjük a tesztet!
Nagy vitákat okozó eseményeknél az egyesületnek illene állást foglalnia az eddigieknél korábban
Örülök, hogy játszótársatok lehetek!
(2x) Nincsen.
Jó lenne, ha újra fellendülne a játék, mert itt a környékünkön nincsenek új ládák.
Nekem nagyon sokat adott ez a játék, örülök, hogy rátaláltam
Köszönöm azoknak, akik lehetővé teszik ezt a játékot!
Legyenek több olyan verseny, ahol a szokásos kategóriákon kívüli részvétel is lehetséges (pl. evezős).
Az unalmas, "szántóföld melletti árokban fakupaccal álcásított, semmitmondó ládákst meg kéne reformálni, felturbózni - vagy felszámolni
(3x) N/A
A kérdőíven elmondtam a véleményem
Örülök hogy vannak lelkes tagok akik fenntartója a jatekot
Itt a tavasz!
Köszönöm a rejtést! :D
Jó a játék.
Nincs több
Köszönöm, hogy kitölthettem!
Sziasztok! A beteg ládákal kapcsolatosan szeretnék szólni , ha egyláda beteg, de én ott járok és ezt fotóval tudom félreérthetetlenül
bizonyitani, akkor ez központilag kerüljön elbirálásra és elfogadásra. Szerintem ez össztönözheti a rejtőt a mielőbbi gondozásra, és nem
játékosokat vannak "büntetve " a betegeskedő láda miatt. A lakotterületen belüli ládáknál , erőltetném az tartalék jelszavakat! Köszönöm a
lehetőséget!!!
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Imádom a geocashinget!:)
Nagyon jó ötletnek tartom ezt a játékot csak így tovább
Nekem nagyon bejött ez a játék számomra egy remek túrázással egybekötött kikapcsolódás.
Én nagyon szeretek ládát keresni! Ez egy JÁTÉK úgy fogom fel! Nagyon utálom, hogy sok a veszekedés, másik játékos piszkálása! Vannak egyes
kesserek, akik minden lehetőséget elvesznek más elöl az új ládák megszerzésére! Szenvedéllyé vált náluk,ami sokszor negatív cselekvésbe
torkollik!Nem szabadna, MINDEN ÁRON,más kárára keresni! Hangsúlyozom JÁTÉKNAK, nem véresen komolynakl kellene tekinteni!Köszi ezt a
véleményekre kíváncsi kérdőívet!
Komolyabb ellenorzes ala vennem a rejteseket. Ha egy ligban azt olvasom, hogy az utolso 25 megtalalo mind segitseget kert, az nem jo. Akkor
a rejtes nem megfelelo vagy csak tul van bonyolitva. A jatekhoz hozzatartozik a megtalalas orome!
Sok helyütt nem elég kreatív a rejtés, akkor sem, ha lenne rá jobb mód, és ugyanolyan könnyű (Mánva, Árpád kori templom)
Tetszik az egész
Nagyon jó eddig amit csinálunk csak nem szabad engedni a minőségi romlást a ládákban játékban és hogy a tura élmény jó legyen. Minden
ládának legyen meg a megfelelő gazdája senki se válalja tul magát.
Jó játék! Csak így tovább!
Sajnos sok kérdés nem tartalmazott minden vagy megfelelő választási lehetőséget. Pl. a 20-as. 2 választási lehetőség van, de ezek nem
egymást kizárók, nincs értelmes válasz, a kizáró jellegű választási lehetőség torzítja, durván sarkítja a véleményt. Ha már van szöveg
válaszadási lehetőség, akkor ennek terjedelmét nem kellett volna ilyen szűkre szabni. 5. kérdés, nagy baki. Ha minden ládát tudok kedvelni,
akkor az nem jelenti azt, hogy a könnyen megközelíthetőséget preferálom. Nincs több hely...
(2x) Nagyon jó játék.
Kezdo vagyok, eddig nem nagyon tudom, mit javasolhatnek. Jol mukodo, preciz rendszer. Amennyire en latom teljesen rendben van.
A legjobb szabadidős program!
Nagyon örülök ennek a játéknak, a természetjárást élvezetesebbé teszi, a túrák izgalmasabbá válnak általa.
!
Csak játszani szeretném a Geocachinget. Elsősorban célt keresek a kirándulásaimhoz, de előfordul, hogy nem keresem meg a ládát.
Jó ötlet volt az elnökségtől, hogy moderátor és egyéb önként vállalt tisztséget csak két évig lehet gyakorolni, ezt követően más személy is
kapjon lehetőséget.
Ne legyenek direkt szivatós és koordináta számolgatós ládák. Azt nem szeretem
(2x) a
A moderátor csapat összetételének cseréjét jónak tartom. Minden évben a társaság felét új emberekre cserélném.
végre megkérdeztek
Ne legyen kötelező a ládarejtés
Sajnos még nem vagyok tapasztalt játékos. Azt nem tudtam hogy a beteg ládákhoz is el lehet menni.
Izgalmas, kalandos, szép és ismeretlen helyek bebarangolásával kellemes időtöltés. :-)
lll
Még csak most kezdtem ezért még nincs kiforrt javaslatom
Keveset tudok még a geocashingről, nem tudok érdemben hozzászólni
köszönöm.
Köszi a kérdőívet! Örülök, hogy elmondhatom a véleményemet.
Hasznos volt egy ilyen kérdőív, lehetne gyakrabban, biztos sok ötlet gyűlik össze ezekből. Leghasznosabbnak a weboldal újragondolását
gondolnál. Sokkal fontosabb, hogy minél átláthatóbb, szellős weboldal legyen, ahol az információkat első átnézésre meg lehet találni. Ehhez
egy szakértő csapatra volna szükség, mert pont ilyen weboldalt jómagam is össze tudnék dobni, de egy dinamikus weboldal nagyban segítené
az információk átláthatóságát. Plusz már igen lassú a weboldal, nem szeretem megnyitni:(
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Szerintem jól működik a játék. Nincs olyan, amit változtatnék.
Szeretem a geoládákat, csak így tovább!
Túl sok a nrmtörődöm ládagazda. Olyan us aku örokbefogadott,majd nem foglalkozik vele,kérésre sem. Ha egy ládát betegnek jelentenek,
vagy az egymást követő logokban javítási igényt jelentenek a kesserek, akkor rövid határidővel javítsa ki a ládagazda A mozgó ládákat max egy
hétre lehessen betegre állítani, hogy jobban pörögjön a játék.
A rejtőtől a ládái olyan távolságban és csak annyi számban lehessenek, amennyinek a karbantartását korrekten tudja végezni. A világon szerte
szét szórt ládák, ahová talán a rejtő is 1-2 alkalommal jár nem kéne támogatni. Előbb utóbb potenciálisan beteg ládák lesznek. Ha valaki nem
gondozza a ládáját és ezzel a játékostársainak okoz kellemetlen perceket és felesleges utazásokat, attól rövid időn belül el kell venni a ládát
és másnak adni.
Kedvenc időtöltésem, hobbim a geocaching. A természet szeretete és a
jelenleg nem gondolkodtam javaslatokon.
Nem èrtem, hogy mièrt nem a saját lakókörnyezetèben rejtenek elsősorban, elèg sok elhanyagolt láda van amihez a tulajdonosa nem jár ki
mert messze van vagy kitudja... "Az adoptálás megoldás lehet az elhagyott ládákra ámbár úgy látom nem kapkodnak utánna. Jó hogy szűrik a
logok alapján az elhanyagolt ládákat.
Ez a játék,úgy,ahogy van,jó. SZERETEM! Üdv: kanyazoltan
Nem fórumpatkánykodni kell, hanem játszani és a játékért dolgozni.
Korlátoznám egy rejtő által rejthető ládák számát. Csak akkor engedném hogy nagy számban rejtsen, ha aránylag közel vannak a lakhelyéhez
és lehetősége van gondozni őket. Tiltanám, hogy egy ember teleszórja Európát, főleg hogy a már meglevő ládáit sem tárja rendben.
Köszönö, hogy megkérdeztétek a véleményünket. Szűrni a felhasználókat, hogy csak a komolyan játszani akarók lássák pl. a koo-kat.
Miről? :)
Ez egy nagyon szuper motivációs eszköz a kiránduláshoz és rengeteg hasznos információt illetve ötletet lehet begyűjteni!!!
Egy jó APP az jó lenne... :)
Javasolnám a GC verseny kategóriáinak bővítését.
Nincs más
Köszi a lehetőséget!
Szerintem aki nem keres ládát annak is hasznos lehet az oldal turisztikai látnivalók igényes adatbázisaként.
nem jut eszembe semmi
Több kérdés volt, ahol több választ bejelöltem volna...
Hajrá geocashing!
Kevesebb szabály, színísíbb játék
köszönjük a vezetőség és a funkcionáriusok (moderátorok, stb.) munkáját!
Én elgondolkodnék olyan moderátorok ügyködésén, akik etikátlanul segítik párjukat, GC-s társukat. Nem feltétlen Fairy-re gondolok, ő is elég
fura dolgokat művel, hanem inkább Strombus és Péter60 ügyködésére. Péter60 moderátor, és extra infoval szokott szolgálni Stromusnak.
Amíg Strombus ládadoki volt, egészen elharapódzott a dolog.
Kellenek az ilyen közvélemény kutatások
Imádom, csak így tovább! :)
Szó szó szó :)
Nagyon örülök, hogy pár évvel ezeőtt barátaim javaslatára csatlakoztam a játékhoz. Így ma már a túráink során a geoláda keresése méz
izgalmasabbá teszi a kirándulásokat. Jó munkát kívánok Önöknek és köszönöm, hogy részese lehetek ennek a játéknak.
Elégedett vagyok az egyesület múködésével.
Kevesen ismerik a játékot az országban, jó lenne, ha több játékos játszana.
Legyen sok új láda
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Köszönöm!
nem
Örülök, hogy megismertem ezt a játékot. Sok helyre eljutottam, olyan helyekre ahova a játék nélkül nem sikerült volna.
Minden kérdés felmerült. Köszi.
:))
Jó ötlet volt a címlapon a rejtési ötletek, de most eltűnt. Vissza kellene tenni.
Mindig már országrészen tartandó szervezett túrákon szívesen részt vennék. A mostani kezdeményezést jónak tartom, remélem, folytatódik.
Kimondottan szeretem, hogy rendszeresen olyan helyekre tévedek 1-1 láda miatt, amit amúgy majdnem biztosan sose kerestem volna fel.
Ilyenkor külön köszönetet szoktam írni a rejtőnek.
Informatikai fejlesztés kellene.
Remek elfoglaltság.
Ennyi!
Imádom a geocachinget!
Még új vagyok. Eddig nagyon tetszik
Időhiány
Cherchez la femme
További sok sikert kívánok!
Köszönet a lelkes rejtőknek és az önzetlen karbantartóknak!
Lelkes élvezője vagyok a játéknak, nagy igényeim, új vágyaim nincsenek azon túl ami adott. :) Örülök minden igényes ládának, a
megtalálásuknak és az odáig való eljutás adta élményeknek. Csoda ez a játék, sokat ad nekem!
s
Nagyon alapos kérdőív, gratulálok!!
Jó volt ez a kérdőív!
Olyan most nincs!
Ez a játék segít abban, hogy nyaraláskor illetve kirándulásokon hova menjek el.
Mikor tervezett verseny, egyéb rendezvény már kezd kialakulni, lehetne az adott rendezvény bannerénél segítéget, segítőket keresni. Attól,
hogy valakit még nem ismernek ládász körökben nagyon, lehet, szívesen segítene benne, jobban be lehetne vele vonni a közösségbe a
játékosokat
már régen kerestem ládát, de alkalom adtán fogok
Huha, nem jut semmi eszembe. :(
Nagyon szeretem a geocachinget és örülnék újításoknak
Szeretnénk minél több színvonalas rejtést.
Mindenkinek annyi ládája lehessen, amennyit folyamatosan gondozni tud. Rengeteg az elhanyagolt, igénytelen láda, rejtés.
Köszönöm az oldal fenntartását és fejlesztését.
Még új játékos vagyok, de nagyon élvezem, hogy a kutyámmal kereshetem a ládákat.
WEB oldal fejlesztés
Ezt vagy hasonló kérdőívet évente jó lenne kitölteni. Köszönöm a lehetőséget.
ha újra indulunk a családdal játszani okosabbak leszünk és lesz ötlet is. most örülök, hogy az oldal által ismét találkoztam ezzel a remek
játékkal.
*
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Több lehetne a hagyományos geoláda szerintem.
Nincs egyéb, köszi mindent!
(3x) A
(3x) :)
Jó játék szeretem csak nem nagyon van rá időm!
Minden ládát úgy hagyok ott, ahogyan szeretném megtalálni.
A kevesebb néha több
Köszi, jó, hogy vagytok!
Zavar az, amikor valaki halmozza a saját ládákat, de nem vagy hanyag módon törődik azokkal.
Jó kikapcsolódási lehetőség, nekem jobban tetszik mint a COM verzió.
Köszönöm szépen a lehetőséget
Szerintem elég rossz időpontban jött ez a kérdőív. Mindenki olyan mint egy darázsraj a választások miatt!
szeretek játszani, a játék öröméért
Minden elismerésem a munkájukhoz!
Köszönöm a lehetőséget!
Köszönöm a játék lehetőségét!
Köszi a játékot!
Jó lenne visszafogni az egyesületen, a fórumon belül érezhető elitista hozzáállást.
Ggggg
Jó lenne ha élne a ládarejtés arányossága! Az első láda 100 találat után, aztán 20 találatonként egy. Ne legyen olyan, aki baszik keresni de
telefossa ládákkal a világot, aztán eljátsza a nagy embert és tesz a keresőkre.
Szerintem mindenki annyi ládát rejtsen, amennyit becsúlettel el tud látni. A keresők pedig tartsák be az alapvető szabályokat (nem teszünk
szemetet, ételt, stb. a ládába), ha kisebb helyi rendezést igényel a láda (takarás megigazítása, stb.), azt végezzék el, ha komolyabb, jelezzék a
tulajnak.
Örülök hogy rátaláltam erre a játékra.
ezeken kívül nincs más mondanivalóm
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. :)
Nincs további ötletem.
Ez tényleg egy összeszedett kérdőív. Hiányoznak a keleti régióba szervezett programok. A SARUDI nagyon :) Meg valóban ha , egy kis csoport
akar szervezni saját programot azt támogatni kellenne , akár anyagilag akár ajándékokkal. Ilyen mikro ládákat nem nagyon engednék, amiben
csak egy tekercs papír van. Jobban megcéloznám a fiatalokat, értékes ajándék az első három megtalálónak "értékes" kulcstartó, hűtőmágnes
geocaching relikviák. A moderálás tényleg szigorú, persze szükség van rá, de segítenek
2003 óta játszom, kissé meguntam. Nem a játékkal van baj, én költöztem a világ végére. Most inkább kertészkedem.
Azért kezdtem el ezt a játékot, hogy a gyermekeimet kimozdítsam otthonról, érdekes “kincskereséssel”. Bevált és szeretik. Ők kérik menjünk
ládázni. Miattuk köszönöm az egyesületnek és minden rejtőnek a munkáját! :-)
Elégedett vagyok mindennel
Néhány kérdésnél nem csak egy választ adtam volna meg, mert a gc elég sokrétű, és sok mindentől függ az adott ládázásom. Igyekszem egy
adott területen összeszedni a ládákat, de ha nincs rá idő vagy "lehúzó" logok érkeztek egy adott ládához vagy nem annyira érdekes a helyszín,
nem erőltetem. Ha társasággal megyek, előtérbe helyezem az ő igényeiket, nem biztos, hogy pont azokat keresném meg, mintha csak én
mennék. Ezért szeretem a gc-t, mert mindig az adott igényeimhez tudom igazítani a keresést.
Köszönjük az oldal üzemeltetőjének a munkáját!
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Sok jó embert ismertem meg a játékon keresztül. Sajnos jobban beleláttam a dolgokba, mint kellett volna, így megszűnt az "ez csak egy játék"
érzés nálam. Undorít, hogy egyesek a fórumon mit csinálnak egymással. Találkoztam igazi energiavámpír, kettős mércét használó emberekkel
és sajnos "arcoskodó" vezetőkkel is, akik büszkék, arra a bizonyos diófára, de elfeljetették már, hogy valójában ki tették lehetővé a nyitást.
Örülök , hogy rátaláltam erre a jatekra
Köszi! :)
Néhány kérdésnél több válasz is lehetett volna. Plüss 20-as. A láda gondozása elsősorban a gazda feladata, de épp olyan fontos a játékosok
gondoskodással is. Nagyon kedvelem.
Nincs különösebb véleményem
Kitöltöttem, remélem ezzel is segítettem.
Mikulás és a Húsvéti rejtések is számitsank loggolásnak.
Kedveljük a játékot, az oldalt használjuk szabadidős célpont keresésre.
Visszatértünk...
Nem szeretem a belterjesnek tuno, csak a pontszerzes motivalta mozgolada vadaszokat. Jobb lenne, ha tovabb maradhatnanak egy helyen, igy
tobbeknek lenne lehetoseguk megtekinteni a bemutatni kivant latnivalot, es megtalalni a ladat.
semmi
Elgondolkoztató és egyben elszomorító ami mostanában Fairy körül történik. Örülnék neki ha az egyesület vezetése továbbra is józanul és
értelmesen működne, ahogy eddig. Tetszett, hogy az elhamarkodott döntés visszavontátok. Szeretném ha a szabályok nem bonyolódnának
tovább, szeretném ha a mindent tudó megmondóemberek ezután sem kapnának nagyobb teret. Szeretném ha ezután is szem előtt maradna,
hogy ez egy játék.
Sok az olyan káda, amit túl közrl rejtettek forgalmas helyekhez.
Többször futottunk már bele, hogy magánterületen vag elzárt területen van a láda, és ez nem volt a leírásban benne. Vagy ha igen, akkor a
terület tulajdonosa / örzője nem tudott róla, hogy láda van a területén.
Nemrég keztem nagyon tetszik.
Sajnos sok játékos nem tiszteli a rejtők munkáját és tönkreteszi, szemeteli a ládát.Amikor 2006 -ban elkezdtünk ládászni, még egész rendesek
voltak a ládák, tisztességes ajándékokkal. Az ifjúságnak még olvasnivalót is tudtunk beletenni ha megfelelő nagy és jól záródó volt. Ma már
nem mondható ez el. pedig úgy tudom nagyon tetszett sok gyereknek az ifjúsági könyv, sokan még meg is köszönték.
Az most nincs.
k
Az eltűnt ládák, vagy elavult leírással rendelkező ládák gyógyítás, karbantartás, újrarejtés hiányában bizonyos idő után szűnjenek meg, hogy
ugyanazon témával lehessen újat telepíteni egy esetleg közelebb élőnek.
Köszönöm, hogy kíváncsiak vagytok a véleményünkre. Örömmel válaszoltam a kérdésekre, melyek sok kérdéskörre kiterjedtek, de szerintem
egy nagyon fontos témakör kimaradt, mégpedig a "hány darab ládát rejthessen egy kesser" témakör. Rendkívül szomorú vagyok a fairy ládák
körül kialakult botránytól. Nem szóltam hozzá sehol, és nem hangoztattam a véleményemet, de nem értem, hogy miért hagytok egy olyan
kessert, mint fairy, aki csak egy igénytelen troll tevékenykedni és szétrombolni a közösséget.
Nem kellene hülyének nézniük az embereket.
Moderátorokkal a baj van el vannak szálva. Pl Mikulas, goldeye, attibatti,
Ne legyenek Mo-tol nagyon messzi rejtések.
@()@
0.
Csak így tovább.
Az androidos applikáció lehetne stabilabb
Egyszerűbb moderáció, gyorsabb jóváhagyás. A közösség (50-100 vélemény) döntsön a láda szükségességéről, ne pár ember prekoncepciója.
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Kedvelem a játékot !
Vannak sem szép, sem érdekes ládák. Ezek létjogosultságát a ládadokik, vagy a moderátorok a többedik negatív bejegyzés után felül kéne
vizsgálják. Igaz, hogy amerikai eredetű a játék, de itthon beszéljünk magyarul! "Kincskeresés, bejegyzés, illetéktelen, stb."
Tul bürokratikus. A comon még jelszó sincs
Köszönöm hogy részese lehet ek a Játéknak!
Családi kirándulásokra, túraötletekhez használjuk a geocashinget. Sok olyan helyre is eljutok, ahová enélkül eszembe sem jutna. Hobbi szinten
jó dolognak tartom.
Király a játék
Remélem, sokan kitöltik a kérdőívet.
köszönöm szépen
ok
Katasztrofális, botrányos, kőkorszaki a honlap, kínszenvedés használni. Hagyján hogy mennyire elavult technológiailag, a legbosszantóbb a
sebessége. Már a gondolattól feszült leszek, amikor meg kell nyitnom.
Jó lenne több olyan láda, hogy logikai feladatokat kelljen megoldani a megtalálásukhoz.
A rejtő csak annyi ládát és olyan távolságban rejthessen amit ésszerű határidőn belül karban tud tartani. Vagy a ládák legyenek nagyjából egy
csokorban, vagy a rejtő lakóhelyén 100-150 km-es sugarában.
A fórumban lévő hangnem időnként kifogásolható.
a honlapra ráférne egy komolyabb fejlesztés
Hajrá
Kevesebb vita a fórumon, több segítség a kezdőknek.
Minden ládaleírás tartalmazzon elég utalást a rejtésre úgy, hogy az gps nélkül is kereshető legyen.
szó
Igen
Koszonom, nincs javaslatom
Jó lenne, ha a ládaleírásnak kötelező eleme lenne az ajánlott parkoló (és az attól való távolság), megközelítés módja.
A geokarácsony vidéki jézuskáinak önálló lehetőséget kéne biztosítani, hogy ha akarnak saját rejtvényt készíthessenek a saját
találkozóhelyszínükhöz, fájukhoz és közvetlenüé kommunikálhassanak.
2013-ban voltam a leg aktívabb, több száz ládát kerestem, magasan nyertem a gyalogos kupát több mint 3000 km-el. Sikeresen párosult a túra
és a ládakeresés. Egyben el is távolodtam a ládázástol. Oka: a ládák állapota. Sokszor nem volt láda hiába utaztam, gyalogoltam sok-sok
kilométert, a rejtő gyakran nem is válaszolt hiába tettem fel jelszó nélküli megtalálásnak. Volt hogy többször kértem a jóváhagyást, majd
meguntam és töröltem. Egy rejtőnek nem engednék 50-nél több ládát.
Hajrá Geocaching.hu!
.com-on megjelentetett ládák oldalának karbantartása ott is történjen meg, ha a .hu- oldal változik (koo., rejtek változik). Logbookot sok
játékostárs "pazarolja": mindenki ismeri magát, mekkora betűkkel ír, ha kicsivel, ne kezdjen új oldalt, ha még ott az előző fele üresen.
Hajrá, hajrá.
Szép
Hivatalos mobil app jó lenne. a meglévőkből már lehetne egy igazán jót csinálni, talán csak a szerzőket kellene némiképpen támogatni.
További jó munkát kívánok
Isten éltessen sokáig mindnyájunkat!
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Eleinte vonzott a láda konkrét megtalálása is, ezért kezdtem a játékba. Sajnos egy idő után eléggé egyhangúvá vált, mind a rejtés stílusa (nagy
fa tövében, messziről árulkodó gallyak között), mind a ládában lévő értelmetlen "kinder" ajándékok tömege. Szerintem lehetne jóval
érdekesebb a rejtés maga - konkrétan a rejtek helye, módja is, és az odatalálás szellemi feladványa is. Nagyon tetszett annak idején a GCMAUT
láda ötetessége!! Hasonlóakat, vagy még bonyolultabbakat szívesen fogadnák.
Békés hangnem a közösségen belül!
Kösznönöm
Nagyon köszönöm az Egyesület aktív tagjainak eddigi tevékenységét, a sok munkát, ami lehetővé teszi, hogy élményeket szerezzünk a
játékkal.
Sok sikert, orulok, hogy vagytok.
A ládákhoz tartozó sorszám automatát, hol taglalom? (Természetesen ez egy költői kérdés volt.:-) ) jó időben megszaporodnak a láda keresők!
:-)
Most nincs
dfdf
POI ládáknak véleményem szerint nicns értelme. Több esemény láda bevezetése pl. Húsvét, Mikulás, stb. Kis szervezls kérdése, hoyg egységes
jelszó kerüljön ezekbe a dobozokba, ezáltal a játék is fellendülne, és többen keresnék ezeket a ládákat. A geoszilveszter láda is véleméynem
szerint jó lenne, ha több napig, pl. még 1-jén lehetne keresni és logolni, ahogy a karácsonyi is több napig logolható.
szabadidős tevékenység, játék szabályokkal, amit páran túlságosan is véresen komolyan vesznek.
Javaslom a ladagazdak evente egy-ket alkalommal ellenorizze a ladait, ha kell potolja a hianyossagokat, frissitse a ladaoldalt.
Köszönöm az érdeklődést és a kérdőív összeállítását.
Néhányszor már leírtam a nézeteimet a mozgó ládákról (továbbvitel szabályozása, ismételt megtalálás korlátozása). Nem volt sok foganatja, a
rejtők hasraütésre választanak opciót - hol jót, hol kevésbé jót.
Nagyon jó játék ( sport) a geocaching, sok érdekes és szép hely megismerését köszönhetem neki.
Nincs egyéb észrevételem
Szeretem a játékot, mert aktív kikapcsolódást jelent. Azonban sokszor találkozunk olyan ládákkal, amit a gazdája nem gondoz, és siralmas
állapotban vannak. Ez akkor igazán csalódás, ha gyerekek is csatlakoznak hozzánk. Az mikro ládákat pedig kifejezetten nem szeretem,
különösen, ha forgalmas helyen van, ahol nagy a mugliveszély.
Remélem ennek a kérdőívnek, volt ill. lesz valami használható eredménye.
Még nincs elég tapasztalatom a geoláda keresésben, így javaslatom sincs.
A rég meg nem talált ládák szűrése, így kiderülne léteznek vagy sem. A aplikációs programnál a fizetős rész átgondolása. Több esetben
kerstem fel kiírt ládakordikat amik fizetősben láthatóak csak. Az első három esetben nem találtam meg a ládát. Itt döntöttem el, nem fizetek
ezért. Talán érthető a haragom.
A fairy probléma megoldásra vár! Szabályozni kéne az egy rejtő által rejthető ládák számát.
örülök hogy ládázhatok
Nincs egyéb javaslatom.
Ez egy játék. Kerülendő az örökös feszültség, amit legalább 12 éve tapasztalok.
Jó így, nem kell változtatni
Az emberek véleményei alapján többet kéne fordítani az oldal, és funkciók fejlesztésére. Lehetne nagyobb fejlesztőcsapat.
Már egy ideje tervezek ládát rejteni. Nemsokára remélem sikerül. Szerintem rendben van az oldal. Régebb több időm volt a rendezvényekre,
mostmár sajnos egyre kevesebb.
Szeretem a játékot, összességében elégedett vagyok a működésével
így tovább....
Legjobb
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Szívesen ismerkednék a trekkeléssel bővebben és annak feltöltésével ha lenne aki segítene ebben.
Hasznos ötletem nincs. Rábízom magam a nálam tapasztaltabbakra. Egyébként nekem úgy tetszik az egész, ahogy van. És ami fejlesztés,
bővülés történt az elmúlt években, nekem tetszenek.
szuper jó játék
Sajnos, nem vagyok már túlontúl aktív a játékban, ami láda elém jön egy út során azt felkeresem. Alapvetően nekem jó ez így ahogy van, és
hiányozna ha nem lenne.
Csak minőségi ládákat fogadnék el. A tematikus mozgókat kedvelem. Adjon valami pluszt egy láda, akár természeti, történelmi, építmény vagy
népszokás témában. Nem engednék egyszerre 5 ládánál több bejelentést egy főnek, mert képtelen gondozni, karbantartani. Ne a mennyiség, a
minőség legyen a szempont.
Köszi a kérdőívet. Jó munkát! :)
Jó ötlet a kérdőív.
Most hirtelenjében nincs. Imádom ezt a játékot!
Jó lenne, ha azt, hogy karbantartásra szorul egy láda, nem csak úgy lehetne jelezni, hogy a bejelentést a láda oldalról indítjuk, hanem a "sima"
személyes bejelentő felületen is. Sokszor van, hogy mikor már beírtunk mindent a bejelentéshez, jut eszünkbe, hogy borzalmas állapotban
volt a láda és kéne a "kis kulcs" amivel ezt jelezni lehet, de nincs és akkor kezdhetjük elölről a bejelentést.
super
A klikkesedés nagyon nem tett jót ennek a sportnak.
Kòszönöm a munkájukat
Egy-két régi láda felülbírálására szükség lenne van, ami olyan helyre került, ahol nincs is semmi, vagy benőtte a gaz azóta (vagy szimplán télen
lett rejtve). Egyes régi ládák leírása meglehetősen szűkszavú, szinte semmi információt nem tartalmaz, ezek kibővítése is jó lenne.
Remélem egyre kevesebb lesz a beteg, elhanyagolt láda
Általában családdal vagy egy busznyi gyerekkel OKT közben keressük meg a ládákat. Arra szeretném kérni a rejtőket, hogy a ládákat úgy
rejtség el, hogy az embernek nem mindig van fél órája, hogy megkeresse a ládákat.
Jó kérdőív
Jelentésemet a fentiek alapján teszem meg.
Még csak játszom.
(3x) egy
A ládahibák, betegségek, vagy vélt eltűnések (sosem lehet tudni én vagyok béna, vagy tényleg nincs meg) jobb jelzési lehetősége a logoláskor
jó lenne. Ne csak a logüzenetekből kelljen kipecázni. Ez segítene a kereőknek, a javító szándékúaknak és a rejtőnek is.
Mobil app tökéletesen működjön ! Időnkénti lefagyás ,bejelentkezési problémák. Hiszen ezzel keresve a ládát sok segítség a működőképesség
alapja. Frissitések alkalmával nem mindig tökéletes!!
Nincs egyéb véleményem
Nagyon szeretem ezt a játékot
Nincs hozzáfűznivalóm.
Köszönjük a lehetőséget a véleménynyílvánításra! :)
Profin elkészített kérdőív, őszinte válaszok esetén biztos tud a közösségünk fejlődni a tapasztalatokból. Köszi a munkátokat!
Ne csak új láda legyen, valamilyen szűrő alapján a leggyengébbek szűnjenek is meg ("kedvenc bokrom", "séta a cigánysoron", megszűnt
látnivalók, befásult kilátópontok)
Tudatosítani a láda gazdákkal, hogy az nem csak a rejtésről szól, hanem a láda gondozásáról is. Nem az a jó rejtés, amit csak komoly bozót harc
árán lehet megtalálni.
Szeretek játszani!
Köszönöm. Az 55 láda megjelenése egy addig is problémás rejtőtől megengedhetetlen.
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Részemről nagyon kedvelem ezt a játékot, csodálatos, ahogy megmutatja nekem-nekünk az országot és annak számtalan szépségét. Viszont a
geoláda rejtés mennyiségét már régen limitáltam volna. Véleményem szerint egy játékos max 10 ládát rejthessen, mert ennél többet
nehézkes karbantartani. Nyilván ezt nehéz lenne felügyelni, mert egy játékos akár több néven is játszhat. Amúgy hálás vagyok mindenkinek,
aki segíti, szervezi ezt a játékot, remélem még sokáig keresgélhetem a dobozokat :)))))) Üdv csg69
Jó lenne egy "Itt jártam" típusú log, amelyért pont nem járna, de a térképen ill. a szűréseknél érvényesülne.
csak így tovább!
A világ legjobb játéka, nagyon örülök, hogy rátaláltam, köszönet érte mindenkinek, aki miatt keresgélni lehet!
Szuper, hogy vagytok! Igazi kikapcsolódás a keresés!!!
Egy modern weboldal sokat segítene a játék közben.
Mindenkinek további jó rejtéseket, mindnyájunk közös örömére!
Köszi!
Nem jut más eszembe.
Kosz es hajra! En csinaltam ezeket, hatha erdekes: www.zotyo.hu/navitel/ es www.zotyo.hu/navitel/osmand.htm
Nem szeretem az olyan multikat, amiknek nincs megadva a pontjai, mert nem lehet rá túrát tervezni.
A magyar GC messze veri a világ többi részén elérhető verziókat. Csak igy tovább!!
nincs vélemény
Remélem használhatók lesznek a válaszaim.
Ha lenne olyan alkalmazás, ami áttölti a geoládák koordinátáit a google mapsre. Túl bonyolult egyesével mindig beirogatni
Örülök, hogy megkérdeztetek minket :)
Köszönöm minden aktív rejtőnek a munkáját
........
SziSztom.
N/a
Saját gyártású ajándékok készítése és a kinder figurák mellőzése
A telefonos alkalmazás fejlesztése nagyon hasznos dolog. Több energiát kéne fordítani rá, partnert keresni, aki segít a fejlesztésben, támogatni
a fejlesztőket.
A mozgóládáknál jó lenne, ha minden rejtés koordinátája rögzítésre kerülne, akár a logban is. Így segítség lenne egy-egy érdekesebb hely
megkereséséhez akkor is, ha már nincs ott a láda.
Nagyon szeretem ezt a játékot, remélem, nem változik meg túlságosan, mert szerintem kb. így jó, ahogy van!
A ládázás soán volt hogy a láda nem volt ott, jó lenne ha időben pótolnák ezt. Kicsit fusztráló hogy elmegy az ember több km-et és nincs meg a
láda. Jelezhetnék jobban az odlalon, vagy gyorsabb javításra kéne kötelezni a tulajdonost.
szeretek túrázni
Jobb lenne ha a fórumok a játékról szólnának, nem az acsarkodásról!
Szerintem ez egy nagyon jó játék.Kár hogy nem előbb találkoztam vele.
Örülnék, ha jóval több láda lenne a lakókörnyezetem 30 km-és körzetében, viszont ebben aktív részvételt vállalok, vállalnék.
Köszönöm a munkátokat! Az egyesületét és a lelkiismeretes rejtőkét is. Ez egy jó és érdekes dolog. Kevéske, többnyire bringatúrás
geocachingeléseim közben sok olyan helyre jutottam el, ahová biztosan nem mentem volna. 1-2 problémás rejtéstéstől eltekintve kellemes
élményekkel, képekkel gazdagodtam. Köszönöm hozzánk való jóságotokat, az élet tartsa meg e jó szokásotokat! :)
mindenkinek ajánlom
Köszönjük a kérdőívet, reméljük, hogy tudunk segíteni bárhogyan is.
Szerintem jól működik ez a rendszer. Nagy köszönet azoknak aki sokat tesznek ezért! :)
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A végleg törölt ládákat egyék ki a listáról.
Egy
Szuper kezdeményezés.
Szereztek játszani
geomap lehetne jól megtalálható helyen, a weboldalon a ládakeresés se nagyon működik
Én a multi ládákat nm nagyon szeretem,nagyon sokat kell némelyikhel menni.Ugy lenne jó ha tényleg nagyon egy helyen lennének nem 1-1
jóval messzebb a többitől esetleg pont az az 1 miatt nem tudja esetleg befejezni azt az ember.
Jobb lenne, ha a láda gazdája észbe venné, hogy hány ládával tud megbirkózni, milyen távolságban a tartózkodási helyétől.
A fórumon sokszor kedvem szegi a sok oda nem illő vita, veszekedés, sértegetés. Úgy érzem, ez nem népszerűsíti az oldalt, és hallottam, van
akit ez elriaszt. Nem lehetne máshol ilyen személyeskedéseket lerendezni?
Több mint 10 éve játszom, és még nem untam meg. :-) Sajna nem vagyok túlzottam közösségi ember... de tapasztalatom ládaügyben már akad.
Az eddigiek alapján az egy emberhez kötődő rejtéseket korlátoznám felülről, mert kizárt, hogy valaki a Balkántól a Tátráig több száz ládát
érdemben karban tudjon tartani. A másik említésre méltó a rejtések minőségére vonatkozik: a gödörbe rejtett ágakkal takart beázott, sáros,
koszos dobozt még érinteni sem szeretem. :-(
Örülök, hogy van ez a lehetőség, nagyon sok szép élménnyel, hellyel gazdagította az emlékrepertoárt. Köszönet a tagoknak, elhivatott
társaknak. Bosszant amikor egy-egy rejtés során az derül ki, hogy csak azért hozta létre a gazda, hogy legyen 1-el több ládája, de komolytalan
a rejtés helye:(
1
Ez így részemről egy nagyon jó játék, ahogyan jelenleg van!
Egyenlőre nincs
Egy vagy több szó.
Az olyan geoládákat szeretném megszüntetni amelyek csak nyitvatartási időben lehet megtalálni.Köszönöm hogy létrehoztátok ezt a játékot:))
A rejtőknek javaslom, hogy csak akkor rejtsenek, ha a ládát karban is tudják tartani, a jelzett problémákat néhány napon belül orvosolni tudják.
Ez főleg a ládákat tucatszám rejtőkre lehet probléma, inkább gondolják meg az újabb rejtést.
Köszönöm minden rejtőnek és lelkes ládakarbantartónak a munkáját.
mindig figyeljünk rá, hogy megtalálás és rejtés közben más ne lásson bennünket
Nincs.
;)
Sajnos vannak olyan ládák, amiknek nem sok értelme van.
Amikor elkezdtem játszani, akkor még nem volt mentorprgram és a tagsághoz is kellett bizonyos megtalálás, ez utóbbival nem értettem
egyett. Az elején jól jött volna egy kis segítség.
Jó játék :)
A moderáció jelenlegi rendszere igazságtalan. Olyan tipusokat visszautasítanak, ami már létezik :-(
?
Az Egyesületnek további jó munkát kívánok!
A geocaching egy játék, szeretném ha mentes lenne játszótársaink kritizálásaitól, pocskondiázásától.
Imádom a ládázást, csak az szokott felbosszantani, ha hosszú keresgélés után sem találom meg a ládát..
Nagyon jó játék. Szeretünk a gyerekeimmel ládákat keresni kirándulásaink alkalmával. Többször volt, hogy ládatérkép alapján választottunk
kirándulóhelyet. Köszönjük a lehetőséget.
70 év felé már meggondolom, hogy milyen ládákat keresek, sziklát mászni és egyéb extra keresést már nem vállalok.
Köszönjük a relytéseket,mert így jutunk el érdekes helyekre.
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Jo lenne, ha lehetne a megtalalt ladak kozul kedvenceket beallitani, amit mas szinnel jelolne. Egyszerubb lenne, ha a geoterkep jelezne a
poziciot es mozgast es nem kellene masik telefonos terkepet hasznalni. Sosem az aktualis poziciot jeloli a geoterkep, hanem az elozo napit.
Sokara frissul a helykordinata. Amugy nagyon koszonjuk a szervezest, barmerre megyunk, mindig ladazunk!
Nincs más.
Örülök ennek a kérdőívnek!
Nem szeretem, hogy nagyon sok kritika éri a játékosokat, akár okkal, akár ok nélkül.
Lehet, h tag leszek végre. :-)
Bizonyos találatszám felett legalább kötelező pártoló tagság. A megtalálói ládagyógyítás erősítése akár szabályzatilag is. Ládamoderáció és a
szabályzat összhangba hozatala, csak szabályzati hivatkozással lehessen ládatervet elutasítani.
Az egyik legkönnyebb és legjobb módja annak, hogy gyermekeinket kizökkentsük a mobiltelefonok, tabletek, XBOX/PS világából. Minden
gyermekes családnak ajánlom!
Köszönöm a játékot és a fejlesztéseket!
Köszönöm ezt a nagyszerű lehetőséget. Nagyon sok élményben, látnivalóban volt részem a geocachingnek köszönhetően. Gyakran olvasgatom
a ládaoldalakat csupán ismeretszerzés céljából, de ha kellően felkelti az érdeklődésemet, akár néhány napra el is utazunk a környékre.
abcdef
Köszönet a vezetőség aktivitásáért!
Bárki amit tesz az egyesületért, a játékért megérdemel egy vállveregetést. A harsány csipkelődésért nem vagyok oda. A bemutatásra érdemes
hely a legfontosabb!
Az eredményt mikor és hol láthatjuk?
Túl merev a virtuális ládák létrehozhatóságára vonatkozó korlátozás. A belvárosi célpontok alig oldhatók meg máshogy. Szorgalmaznám az
alternatív jelszók elhelyezését is a csalódások elkerülésének érdekében.
Jo
Belterjesnek látom a moderátorválasztást is. Esélytelen a "vérfrissítés". Továbbá igen lehangoló volt, hogy csak néhány moderátor vette a
fáradtságot egy ládaötlet elbírálásakor. Akkor minek viselik a tisztséget? Viselje olyan, aki szívvel-lélekkel csinálná...
A jobbító szándékot nagyra értékelem, köszönöm azok munkáját, akik tesznek a kedvenc hobbinkért. Némely vezetőségi tag részéről
olvashatóak azonban kioktatóan, arrogánsan, magas lóról megfogalmazott logok/bejegyzések. Ezek visszatetszést keltenek bennem.
Szerintem a térképeken nem kellene jelölni a már megszűnt ládákat, zavaró mikor a megtalált ládáim kitakarja egy megszűnt láda, amit már
nem tudok megkeresni. Amúgy sokkal jobb lett az új szerver, gyorsabb minden. :) Csak így tovább, örülök neki, hogy van ez a játék. Sokszor
olyan helyekre visz el, amit a ládák nélkül nem keresnék fel, pedig érdemes. :)
Ez a kérdőív kint lehetne a főlapon .Én is csak véletlenül vettem észre.
legyünk segítőkészebbek egymással
A játék segítségével, rengeteg olyan látnivalóval gazdagodok, amelyeket talán soha nem is kerestem volna fel.
Köszönöm a lehetőséget. Gyerekeimmel ládázok, szívesen rejtenénk, de tartok tőle egy kicsit.
Köszönöm a rejtőknek a lehetőséget! Rengeteg élményhez jutottunk általuk.
Aaa
Nemrég találtam rá erre a geocachingre, nagyon nincs tapasztalom még
Örülök hogy belefogtunk!
Nagyon tetszik a játék.
Nagyon szeretem a játékot, örülök, hogy megismertem, hogy van ilyen oldal.
nincsen.
Amennyiben fényképes bizonyíték van egy látnivaló felkereséséhez (személy is van rajta!), meg kellene tiltani, hogy a ládagazda elutasítsa a
megtalálást, ha egyéb ok miatt muglik, időjárás stb nem lett a láda megtalálva, elővéve. Úgy gondolom az adott hely és nem a láda a lényeg!
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Szeretném, ha a ládákat olyan körültekintéssel rejtenék el, hogy ne kelljen bozótharcot vívni. Már nem egyszer találkoztam ilyennel olyankor
is, amikor semmi szükség nem volt rá.
Más nincs, jó volt a teszt.
Nem értek egyet a sok és messze lévő külföldi ládákkal! Persze szép helyek, meg járok is keresni őket, de az nem MO-on van és csak jelentős
anyagi ráfordítással megkereshetőek, így azért erősen korlátozza a lehetséges kesserek számát akik eljutnak oda!
Nekem nagyon bejön.. túra séta cslád
Nagyon jó az ötlet, a játék. Imádjuk
Kevesebb vita kellene az Egyesület prominens tagjai között!!!
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Kérdőív beállítása
Kérdés per lap

Összes

Többszöri küldés engedélyezése?

Megengedi az előző kérdésekhez való visszalépést?

Kérdés száma megjelenítése?

Véletlenszerű kérdés sorrend?

Állapotjelző sáv mutatása?

Értesítés kérdőív kitöltése e-mailben?

Jelszavas védelem?

IP cím korlátozás?
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Függelék: Kérdőív
Geocaching - ahogy én szeretem
Kedves Játékostárs!
Legyen szíves, szánjon néhány percet az alábbi kérdőív kitöltésére. Ha sokan válaszolunk, mindnyájunk hasznára lesz, segíthetjük vele a geocaching.hu
elnökségének és moderátorainak a munkáját és a játék abba az irányban fejlődhet tovább, amerre a többség szeretné.
Mindegy, hogy ma kezdte vagy már sok éve keresgél, kérjük ossza meg a véleményét. Számít a szava, hisz Ön az évi kb. 6 000 aktív játékos egyike!
A felmérés anonim és csak egyszer lehet kitölteni.

1. Melyik állítás igaz Önre?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Elsősorban a látnivaló miatt keresek fel egy geoládát.
Elsősorban a láda megtalálása okoz nekem örömet, nem a látnivaló.
A látnivaló és a jó rejtés egyformán fontos a számomra.
Azért keresek ládát, hogy eggyel több pontom legyen.
Sokszor nem is keresem meg a ládát, a geocaching.hu oldalt elsősorban azért használom, hogy túraötleteket merítsek.
Más...

2. Általában mi alapján választja ki a megkeresendő geoládákat?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Ha egy adott területen vagyok, akkor ott igyekszem minden ládát megkeresni.
Olyan ládákat keresek, amelyeknek érdekel a témája.
Olyan ládákat keresek, amelyeknek tetszetős a ládaoldala.
Olyan ládákat keresek meg, amelyeknél lelkes logokat írtak a korábbi megtalálók.
Olyan ládákat keresek, amelyeknek ismerem a rejtőjét.
Más...

3. Általában hogy használja a ládaoldalt?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Alaposan elolvasom a teljes szöveget.
Ha nem túl hosszú a leírás, elolvasom.
Ha érdekel a téma, elolvasom a teljes ládaoldalt.
Csak a kereséshez szükséges információt olvasom el.
Csak a koordináták alapján keresgélek, nem igazán érdekel a ládaoldal.
Más...
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4. Hol legyenek a geocaching.hu-n megjelenő új rejtések?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Csak a mai Magyarország területén
Csak Nagy-Magyarország területén.
Csak Nagy-Magyarország területén, valóban magyar vonatkozású helyeken.
A jelenleg meghatározott rejtési négyzet (kb. Közép-Európa) területén bárhol.
A jelenleg meghatározott rejtési négyzet (kb. Közép-Európa) területén, magyar vonatkozású helyeken.
Bárhol a világon, ha a helynek van valós magyar vonatkozása.
Bárhol a világon.

5. Milyen ládacélpontokat kedvel?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

A túrázósakat.
A városi környezetben lévőket.
Mindegy, csak könnyen megközelíthető legyen.

6. Milyen fajta geoládákat kedvel a leginkább?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

A hagyományosakat.
A virtuálisakat.
A multi ládákat.
A mozgó ládákat.
Az esemény ládákat.

7. Milyen jellegű rejtéseket szeret?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Azt szeretem, ha könnyű megtalálni.
Szeretem, ha fizikai kihívás megszerezni a ládát.
Szeretem, ha szellemi kihívás megszerezni a ládát.

8. Kedveli az olyan ládákat, amelyeket a helyszínen el kell kérni valakitől?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Igen, mert ezek legalább biztosan a helyükön és jó állapotban vannak.
Nem, ezt nem érzem geocachingnek.
Nem, mert általában időben korlátozott az elérhetőségük.
Más...
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9. Ha szereti a fizikai kihívást jelentő ládákat, azok közül melyik fajtát? Amelyik megszerzéséhez ...
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Hosszú túra
Fára mászás
Sziklamászás
Barlangba mászás
Evezés
Úszás
Biciklizés szükséges
Ezek közül egyik sem vonz
Más...

10. Ha szereti a szellemi kihívást jelentő ládákat, azok közül melyik fajtát?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Szeretem, ha előre, otthon kell megfejtenem a koordinátákat.
Szeretem ha a helyszínen kell megoldani a feladatot, hogy a ládához vagy a jelszóhoz jussak.
Szeretem, ha sok lehetséges rejtekhely közül kell megtalálnom a legésszerűbbet.
Szeretem, ha sok a lehetséges rejtek és szerencse is kell hozzá, hogy mielőbb megtaláljam az igazit.
Ezek közül egyik sem vonz.

11. Milyen méretű ládákat szeret?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

A kisebb ládákat kedvelem.
A nagyobb ládákat kedvelem.
Mindegy milyen méretű a láda, ha normális logbook van benne.

12. Belül milyen legyen a láda?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Mindegy, mi van benne, csak legyen olvasható a jelszó!
Jó minőségű logbook, toll, mugli információs lap legyen benne, a csereajándék nem feltétlenül szükséges.
Kicsit csalódott vagyok (a túratársam csalódott) ha a ládában nincsenek csereajándékok, csak logbook, toll, mugli info.
Az ajándékcsere, ajándéknézegetés fontos része a játéknak, nagy csalódás, ha nincs a dobozban semmi apró kincs.
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13. Mit gondol a mozgó ládákról?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Ha közelembe jön egy, igyekszem megkeresni és tovább vinni.
Ha a közelembe jön egy, igyekszem megkeresni, de általában csak akkor viszem tovább, ha kötelező.
Nagyobb távolságokat is megteszek azért, hogy utolérjek egyet és általában tovább is viszem.
Nagyobb távolságokat is megteszek azért, hogy utolérjek egyet, de ha nem muszáj, nem viszem tovább.
Nem érdekelnek a mozgó ládák.
Azt se tudom, mi az a mozgó láda.

14. Ha csak megkeresni szokta a mozgó ládákat, de tovább vinni nem, mi ennek az oka?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Félek, nem boldogulok a ládaoldal szerkesztésével.
Nem tudom bemérni egy új rejtekhely koordinátáit.
Nem ismerek olyan helyszínt, ahová a ládát el lehetne rejteni.
Bizonytalan, mikor van módom elrejteni, ezért félek, túl hosszú ideig maradna nálam.
Nem akarom más orra elől elvinni.
Ha nem viszem tovább, akkor is jár a pont.
Tovább szoktam vinni.
Más...

15. Mennyi mozgóláda legyen?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Pont annyi van, amennyi kell.
Kevesebb is elég lenne. Csak a tematikus mozgóknak látom létjogosultságát, a céltalanok jobb lenne, ha megszűnnének.
Örülnék ha megjelennének ötletes újabbak.
Nem foglalkozom a mozgó ládákkal.

16. Általában mit csinál, amikor kinyit egy ládát?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Rögzítem magamnak a jelszót és már rejtem is vissza a ládát.
Rögzítem a jelszót, logolok a logbookba.
Rögzítem a jelszót, logolok, lapozgatom a logbookot.
Rögzítem a jelszót, logolok, turkálok a ládában.
Rögzítem a jelszót, logolok, átnézem a láda tartalmát, szemetet kiszedem, pótlom, ami hiányzik.
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17. Általában mikor szokta bejelenteni a találatát?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

A telefonomon a helyszínről.
Lehetőleg még aznap.
Amikor van időm, gyakran hetekkel később.
Sokszor be sem jelentem.
Túratársam jelenti be helyettem.

18. Általában milyen logokat szokott írni?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Mindegyik ládához ugyanazt.
Élményeimet, megfigyeléseimet szívesen leírom a logomba, ezzel köszönöm meg és segítem a rejtő munkáját.
A logok mintegy naplóként szolgálnak a számomra, ezért gondosan írom.

19. Általában mit tesz, ha nem találja meg a geoládát?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Újra és újra visszamegyek, amíg meg nem találom.
A helyszínen telefonos segítséget kérek a rejtőtől vagy korábbi megtalálótól.
Megpróbálom elkérni valakitől a jelszót.
Megpróbálom elkérni valakitől a jelszót és a logomban jelzem, hogy valójában nem sikerült megtalálnom a ládát.
Megpróbálom elkérni a rejtőtől a jelszót és rejtek egy új ládát.
"Jelszó nélküli megtalálás"-t logolok, bízva a rejtő jóindulatában.
"Nem találtam meg"-et logolok.
Más...

20. Mit gondol a karbantartásról?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Elsősorban a rejtő kötelessége karbantartani a saját rejtéseit.
Nem csak a rejtő kötelessége karbantartani a rejtéseit.

21. Kapjon-e pontot a rejtő saját ládája megtalálásáért, vagyis amikor karbantartást végez vagy a
mozgóját találja meg?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Ne. Pont a megtalálásért jár. A saját láda karbantartása nem megtalálás.
Igen, de csak a mozgóládája megtalálásáért, hisz azt a rejtő is új helyen keresi meg.
Igen, karbantartásért és a mozgója megtalálásáért is minden ládájánál egyszer kaphasson.
Más...
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22. Mit gondol a ládagyógyításról?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Nem az én dolgom.
Ha előre tudom, hogy egy felkeresendő láda beteg, viszek magammal azt, ami szükséges és meggyógyítom.
Általában hordok magammal pótdobozt és kellékeket, pótlom, ahol, amit szükséges.
Van, hogy azért megyek el egy már megtalált ládához, mert tudom, hogy beteg és segítek rajta.

23. Mit gondol az olyan ládáról, amelynek a gazdája már nem aktív játékos vagy nem törődik a
karbantartással?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Ha kereshető állapotú a láda, akkor mindegy kinek a nevén van.
Keresni kell neki új gazdát!
Kerüljön az Egyesület tulajdonába és gondozza a közösség!
Szűnjön meg, ha bizonyos határidőn belül nem fogadja örökbe senki!
Más...

24. Ha már lehetne, de még sincs saját rejtése vagy van, de nem tervez többet rejteni, mi ennek az
oka?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Nem ismerek újabb ládaérdemes helyeket.
Nehéz összeállítani egy ládaoldalt.
Félek a moderációtól.
Nem szeretnék a karbantartással bíbelődni.
Nem kötelező ládagazdának lenni.
Már van elég rejtésem.
Más...

25. Ha már lehetne, de még nincs örökbefogadott ládája, mi ennek az oka?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

A közelemben nincs örökbefogadható láda.
Nem szeretnék a karbantartással bíbelődni.
Nem kötelező ládagazdának lenni ahhoz, hogy játszhassak.
Már van elég ládám.
Más...
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26. Mit gondol a rendezvényekről?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Az Egyesület jelenleg évi 3 nagy rendezvényt szervez, a tavaszi és őszi versenyt és a Geoszilvesztert. Ez a 3 nagy rendezvény pont elég, nem kell több.
Jó lenne ha lennének további, az Egyesület által szervezett tematikus vagy területi rendezvények!
Az Egyesület ne szervezzen központi rendezvényeket! Elég ha jóváhagyja és anyagilag támogatja a tagok által szervezett színvonalas geocaching
eseményeket.
Nem járok rendezvényekre ezért nincs róla véleményem.
Más...

27. Évente hány ládát keres meg?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

10-nél kevesebbet
10 és 50 között
50 és 100 között
100-nál többet

28. Hány geoládát talált meg eddig?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

1-10 között
10-50 között
50-100 között
100-500 között
500-1000 között
1 000-2000 között
2000 fölött

29. Legtöbbször milyen eszközt használ a geoláda megkereséséhez?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Térkép
Telefonos applikáció
Túra GPS
Autós GPS
Más...
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30. Általában kivel szokott ládát keresni?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Egyedül
Párommal
Családommal
Barátaimmal
Más...

31. Neme
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

Férfi
Nő

32. Hány éves?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

18 alatt
18-30
30-45
45-60
60 fölött

33. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy választ

8 általános, szakmunkásképző
Érettségi
Főiskola, egyetem
Jelenleg általános iskolai vagy középiskolai tanuló
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34. Mivel segíti vagy segítené szívesen a játék működését, fenntartását?
Tippek a kérdéshez: Válasszon egy vagy több választ

Pártoló tag vagyok/leszek.
Rendes tag vagyok/leszek.
Az Egyesületnek utalom az adóm 1%-át.
Segítek rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Túrákat szervezek.
Ládákat gyógyítok.
Örökbefogadok gazdátlan ládákat.
Segítem a kezdő játékostársakat.
Trekkelek, POI-kat viszek fel, tuhu-n szerkesztem a térképeket.
Software fejlesztésben részt veszek.
Ezen még nem gondolkodtam el, egyelőre csak játszom.
Más...

35. Kérjük, ossza meg egyéb véleményét, javaslatát!
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