
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIÓS KÁRTYA TRAVEL BUGOKHOZ 
Nyomtatás: A méretpontosság érdekében (a kártya 40x64 mm-esre van tervezve) az 
átméretezést tiltsd le a nyomtatási dialógusablakban. 
Használati utasítás: A fenti táblázatból vágj ki egy egy sort és középen hajtsd ketté. Az 
így kapott kártyát 48-50 mm széles, átlátszó ragasztószalaggal lamináld, majd a jelzett 
helyen lyukaszd ki és erısítsd a travel bughoz. 
 

FIGYELEM! EZ NEM CSERE-
TÁRGY ÉS NEM IS AJÁNDÉK! 
Ez egy nemzetközi vándorbogár  

(Travel Bug), mely geoládáról geoládára 
vándorol, s meghatározott küldetése van! 
Ez a vándorbogár a www.geocaching.com  
(angol nyelvő!) website-on van regisz-
trálva. Csak akkor vedd ki ebb ıl a 
geoládából , ha vállalod, hogy ezt az 
eseményt a www.geocaching.com/track  
oldalon bejelented, majd 1-2 héten belül...  

...a vándorbogarat (küldetésének 
megfelelıen) egy másik geoládá-
ba leteszed! Fontos, hogy csak 
olyan geoládába helyezd el, amely a 
www.geocaching.com –on be van jelentve! 
A bogár letételét szintén be kell majd je-
lentened a www.geocaching.com/track 
oldalon, hogy útja nyomon követhetı 
legyen! Bıvebb segítséget találsz 
magyarul itt:  http://tinyurl.com/ewnjb 
KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGEDET! 
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