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ZDARMA

Vážené kačerky, kačeři a georobotci
Předsevzali jsme si zvýraznit pozici OLomouckého GeoKačerstva na poli geocachingu nejen doma, ale
i v zahraničí. Rozhodli jsme se ve Velké Bystřici nedaleko Olomouce uspořádat monstrózní víkendový event,
na který nikdo nikdy nezapomene. Připravujeme pro Vás

Základ Mega Moravia tvoří doprovodné eventy, jejichž detaily budou včas zveřejněny.
Nezapomněli jsme ani na program pro nezbytný, někdy možná poněkud nedobrovolný doprovod. A aby si
i právě se vylíhnuvší nebo ještě neopeřená geodrobotina přišla na své, je připraven výcvikový tábor plný her,
prolézaček a jiných zajímavých věcí.
Tuto akci, svým pojetím poněkud velikášskou, chceme uspořádat pro vás. Ale má to jeden háček.
Bez vaší podpory, pomoci a hlavně účasti naše snažení pozbývá smyslu.
Pomozte zapsat olomoucký, potažmo moravský, geocaching do historie.
Historie se na bázlivé, ustrašené a nerozhodné nikdy neptá.
Přežívají jen ti silní, odvážní - a především zúčastnění.

Akce začíná již v pátek 31. 8. 2012 v 15:00 hodin a končí v neděli 2. 9. 2012 v poledne.
Je jen na vás, jak dlouho si ji budete chtít užít.

V těchto dnech vrcholí intenzivní jednání se zástupci
Groundspeaku, abychom získali status Mega eventu ještě
před uskutečněním. Není to vůbec lehký úkol, protože
pravidla jasně stanovují, že prvopořadatelům se status ME
uděluje až po zalogování 500 účastníků.
Organizační tým zpracoval velmi kvalitní prezentaci
o celém eventu a jeho jednotlivých částech, zárovň jako trumf
vysíláme přímo do Seatlu člena hlavního organizačního týmu
- sigma 1, který osobně představí naše plány.
Případný neúspěch rozhodně neznamená konec příprav, na
akci se můžete těšit bez ohledu na její předem přidělený
status.
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ź představení směrů eventů
ź představení organizačního

týmu
ź rozhovor s vybraným

organizátorem
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ź OLGK je místní skupina geokačerů z Olomouckého kraje. Skupina si klade za cíl, stejně jako

ź
ź
ź

ź

podobné geokomunity po celé České republice a v zahraničí, rozvíjet geocaching ve své oblasti,
pomáhat nováčkům s hledáním a hlavně zakládáním keší. Provádí betatesty novinek a pomáhá
udržet kvalitu keší na nejlepší možné úrovni.
OLGK provozuje webové stránky: www.geool.cz a připravuje se na brzké spuštění speciálního
webu akce Mega Moravia 2012.
členové OLGK připravili již dva velmi úspěšné GeoCoiny: THALERVS OLOMVCENSIS
a Olomoucký orloj, takže máme kvalitní průpravu na pamětní GeoCoin akce Mega Moravia 2012.
radvoj, člen OLGK, zpracovává Bookmark Olomouckého geokačerstva, kde jsou zařazeny keše v dosahu 40km od
Olomouckého orloje. Zařazení není automatické, musí souhlasit owner a stejně tak musí keš splňovat alespoň základní
kvalitativní kritéria. Owneři a nálezci největšího počtu zařazených keší jsou odměňováni speciálními CWG.
v září 2011 pak OLGK zahájilo přípravu eventu Mega Moravia 2012.

Hlavní organizační tým tvoří pět členů OLGK, kteří se vzájemně dohodli na
přípravě této akce. Pět členů hlavního týmu bylo zvoleno zcela záměrně,
nastane-li situace, kdy nenajdeme shodu v názorech, tak přichází na řadu
hlasování, jehož výsledkem nemůže být patová situace.
Chasseur23 (Standa)

registrace od: 16. května 2009

Pořádané eventy:
ź Geozabijacka 2011
ź THALERVS OLOMVCENSIS
ź Event GeoOl II.
ź Olomoucky orloj
ź 11-11-11 Multi Event: Prvni v Olomouci

26/02/2011 - Attended: 41
17/04/2011 - Attended:122
10/09/2011 - Attended: 67
04/11/2011 - Attended: 78
11/11/2011

Looper36 (Radek)

registrace od: 16. listopadu 2008

Pořádané eventy:
ź Olomoucká tortura

24/04/2010 - Attended: 42

miroslav.turek (Mirek)

registrace od: 4. května 2008

Pořádané eventy:
ź Nocni prochazka po ZOO Olomouc
ź (Va)nocni prochazka po ZOO Olomouc
ź (Va)nocni bloudeni v ZOO Olomouc
ź Expedice do (Va)nocni ZOO Olomouc

sigma 1 (Martin)

Logo symbolizuje hravost geocachingu,
proto není tvořeno žádnými přesnými
linkami, ale zdánlivou změtí, rukou
kreslených, čar. Celá akce Mega Moravia
je založena na hravosti kačerek a kačerů,
proto je takto tvořeno i logo.
Již logo Geocachingu je složeno ze čtyr
částí, stejně tak logo OLGK a proto i logo
Mega Moravia ma čtyři barvy, čtyři šipky
a dokonce i čtyři směry subeventů. Ne
náhodou jsou označeny počátečními
písmeny zkratky OLomouckého
GeoKačerstva - OLGK!
Autorem loga je Looper36.

19/12/2008 - Attended: 77
18/12/2009 - Attended: 95
17/12/2010 - Attended: 115
16/12/2011

registrace od: 31. května 2009

Pořádané eventy:
ź 1. Bystricky fotograficko burcakový event 16/10/2010 - Attended: 51
ź 2. Bystricky fotograficko burcakový event 08/10/2011 - Attended: 46

marram.cz (Martin)
Pořádané eventy:
ź Expedice KOSIR 2010-01-01
ź 10 Years! (Hana - Velky Kosir)
ź Troubky po povodni 2010
ź 10-10-10 Multi Event: Plumlov
ź Expedice KOSIR 2011
ź Urwigo pro Hanaky
ź Pres Smrzice na koleckach
ź 11-11-11 Multi Event: Kromeriz (CZ)
ź 11-11-11 Multi Event: Prostejov (CZ)
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registrace od: 30. března 2009
01/01/2010 - Attended: 68
02/05/2010 - Attended:116
22/05/2010 - Attended: 13
10/10/2010 - Attended: 108
01/01/2011 - Attended: 74
02/04/2011 - Attended: 18
19/06/2011 - Attended: 36
11/11/2011
11/11/2011
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