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Promowanie obszarów wiejskich w oparciu
o wybrane gry i zabawy rekreacyjne 
z wykorzystaniem współczesnych
technologii informatycznych

Promoting Rural Areas Based on Selected Games and Recreation 
with the Use of Modern Information Technology

The authors attempted to determine what forms of recreation are mostly chosen by the respondents as suitable to perform in rural areas,
as well as to show possibilities for using selected recreational games and sports based on new technology, which — as alternative forms
of outdoor recreation — can be used in marketing and promotion of rural areas. The article has theoretical and empirical character. One
of the most popular outdoor games and sports called "Geocaching" was described. It uses modern information technology, which can
support local communities in promotion of activity and physical culture. At the same time it can become a tool promoting rural areas. The
research was carried out on a group of 180 respondents in the age ranging from 15 to 50 years old, including high school and college
students. In the research the method of diagnostic poll in the form of a questionnaire was used.

Autorzy podjęli próbę określenia, jakie formy rekreacji są najczęściej wskazywane przez respondentów jako możliwe do reali-
zacji w przestrzeni wiejskiej, oraz przedstawienia możliwości wykorzystania wybranych gier i zabaw rekreacyjnych opartych
na nowoczesnych technologiach, które — jako alternatywne formy rekreacji plenerowej — mogą znaleźć zastosowanie w mar-
ketingu i promocji terenów wiejskich. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Scharakteryzowano w nim jedną z naj-
popularniejszych gier i zabaw terenowych „Geocaching”, która dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych
może wspomóc lokalne społeczności w propagowaniu aktywności i kultury fizycznej oraz jednocześnie stać się narzędziem pro-
mującym obszary wiejskie. Badania w tym zakresie przeprowadzono w grupie 180 respondentów w wieku od 15 do 50 lat,
w tym wśród uczniów liceum ogólnokształcącego, a także studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W badaniach
wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w formie ankiety. 
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że 60,7% respondentów uważa tereny wiejskie za dobrą przestrzeń do jazdy na rowe-
rze. Dla 46,8% badanych wieś jest atrakcyjnym terenem do uprawianie biegania, natomiast dla 35,3% ankietowanych — idealnym
miejscem na spacery. Ponadto wiejska przestrzeń pozwala realizować aktywność fizyczną opartą na grach zespołowych (według
31,6% badanych), sprzyja także rekreacji wodnej (24% respondentów), a także jest terenem odpowiednim do uprawiania jazdy kon-
nej (14% badanych). Najmłodsza grupa ankietowanych (w wieku 15–19 lat) najczęściej wskazywała obszar wiejski jako miejsce na-
stępujących aktywności: festyn rodzinny, imprezy integracyjne, zabawy taneczne. 
Analiza wyników przeprowadzonej ankiety wskazała, że blisko 87% respondentów posiada telefon komórkowy z funkcją modułu do
określania pozycji GPS, przy czym tylko 7,5% z nich ma zainstalowane w telefonie aplikacje, w tym mapy o charakterze turystycz-
nym bądź rekreacyjnym, wskazujące szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe itp. Stwierdzono również, że 46,5% badanych słyszało
o grach geolokacyjnych, choć nie zna dokładnie reguł obowiązujących w takich formach rekreacji. Obszar wiejski jest odpowiednią
przestrzenią do podejmowania aktywności fizycznej, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych warto pro-
mować ciekawe i godne uwagi miejsca. Tym samym można wzmocnić zainteresowanie turystów nieznanymi szerzej walorami przy-
rodniczymi, historycznymi, kulturowymi konkretnego środowiska wiejskiego. Koszty takiej formy promocji są relatywnie niskie. 
Do osiągnięcia zamierzonego celu związanego z promocją terenów wiejskich i rozwojem kultury fizycznej konieczne staje się
zaangażowanie oraz współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za reklamę i marketing, a także nauczycieli, instruktorów
i innych ludzi propagujących zdrowy styl życia. Nowoczesne technologie są narzędziem, aktywność rekreacyjna środkiem, na-
tomiast obszar wiejski środowiskiem, w którym powinny być realizowane aktywności rekreacyjne pozytywnie wpływające nie
tylko na rozwój społeczny oraz lepsze zagospodarowanie przestrzeni, lecz także na rozwój infrastruktury. Turystyka i rekre-
acja na obszarach wiejskich wpływa pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy. 
Słowa kluczowe 
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Wstęp

Definicja obszaru wiejskiego zależy od kryterium
uwzględnionego w danym kontekście badawczym.
Według podziału administracyjnego przyjętego
przez Główny Urząd Statystyczny tereny wiejskie
stanowią ponad 93% powierzchni Polski. W oparciu
o definicję Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), według której tereny wiejskie to
obszary o gęstości zaludnienia do 150 osób na km2,
to 91,7% powierzchni Polski. Na podstawie norm
przyjętych przez Unię Europejską obszary wiejskie
zajmują natomiast 83% powierzchni Polski. Należy
nadmienić, że tylko co trzecia osoba w wieku pro-
dukcyjnym zamieszkująca tereny wiejskie jest rol-
nikiem. Wynika to głównie z faktu, że przy dużym
rozdrobnieniu powierzchni poszczególnych gospo-
darstw rolnych praca nie dostarcza satysfakcjonu-
jących dla mieszkańców wsi dochodów. W Polsce na
obszarach wiejskich obserwuje się nadwyżkę siły
roboczej i, co jest z tym związane, małą liczbę
miejsc pracy dla ludności bezrolnej (Bucka, 2014).
Szansą na znalezienie zatrudnienia może być roz-
wój handlu, drobnej wytwórczości oraz usług, m.in.
w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym towarzy-
szącym turystyce i rekreacji. 

Ważnym czynnikiem pobudzania aktywności go-
spodarczej mieszkańców wsi jest dostęp do Interne-
tu, który w społeczeństwach rozwiniętych zalicza-
ny jest do katalogu podstawowych potrzeb infra-
strukturalnych (Bański, 2009). W ciągu ostatnich
10 lat obserwujemy w sferze dostępu do Internetu
olbrzymi skok cywilizacyjny, bowiem na terenach
wiejskich w roku 2004 wskaźnik określający liczbę
gospodarstw domowych z dostępem do Internetu
wynosił 15% (GUS, 2007). Według danych z 2014 r.,
ponad 71% wiejskich gospodarstw domowych posia-
dało dostęp do Internetu wobec 79,9% gospodarstw
w dużych miastach (GUS, 2014). Skoro usługi zwią-
zane z dostępem do globalnej sieci stają się coraz
powszechniejsze, należy się zastanowić, czy istnieją
jeszcze inne, mniej znane możliwości i kanały słu-
żące promocji obszarów wiejskich poza wykorzysty-
wanymi powszechnie od wielu lat serwisami i stro-
nami World Wide Web. 

Internet ma wiele oczywistych zalet, lecz należy

mieć świadomość zagrożeń wynikających z naduży-
wania nowoczesnych technologii i ściśle z nimi
związanych. Wspomniane zagrożenia to głównie
uzależnienie od Internetu, niekorzystny wpływ gier
komputerowych, zwłaszcza na młodych ludzi, zu-
pełny zanik lub osłabienie więzi rodzinnych, zwięk-
szenie dystansu międzypokoleniowego, rozpad
struktur społecznych, izolacja społeczna, przemoc
i wiele innych (Szeja, 2008). Z racji niedojrzałości
emocjonalnej i psychicznej problem ten dotyczy
przede wszystkim dzieci i młodzieży (Kirwil, 2011).
Innym niebezpieczeństwem coraz częściej podno-
szonym przez badaczy przedmiotu jest fakt zastę-
powania fizycznej aktywności aktywnością wirtual-
ną, angażującą emocjonalnie uczestnika gry i powo-
dującą możliwość wystąpienia wyżej wymienionych
zagrożeń. Wirtualna gra w piłkę nożną, skoki na
nartach na ekranie komputera, gra w golfa bez
opuszczania fotela to formy rozrywki elektronicz-
nej, które w coraz większym stopniu wypierają tra-
dycyjne sposoby rekreacji (Wołkowski, 2008). 

Cel

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przed-
stawienia rozwiązań, które, wykorzystując nowo-
czesne technologie, mogą stać się narzędziem do
rozwijania aktywności rekreacyjnej na obszarze
wiejskim w celu promowania i rozwijania lokalnego
potencjału małych, wiejskich środowisk. W związku
z tym zaproponowano przedstawienie możliwości
wykorzystania gry (zabawy) rekreacyjnej o nazwie
„Geocaching”, która jako alternatywna forma re-
kreacji plenerowej może znaleźć zastosowanie
w marketingu i promocji terenów wiejskich. W ni-
niejszym artykule zaproponowano wykorzystanie
nowoczesnych technologii powszechnie dostępnych
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Do takich
urządzeń można zaliczyć smartfony, tablety i kom-
putery. W przypadku zaproponowanej gry te urzą-
dzenia nie stanowią zagrożenia dla aktywnego spo-
sobu spędzania czasu — są wręcz niezbędne, aby
umożliwić użytkownikowi uczestnictwo w rekreacji
plenerowej. Zdaniem autorów, Geocaching to jeden
z elementów służących do promocji ciekawych

The research allows to assert that 60.7% of respondents consider rural areas as a good place for bicycle riding. For 46.8% of the questioned
countryside is an interesting place to train running, whereas for 35.3% of surveyed it is an ideal place for walks. Furthermore, a  rural
area allows to develop physical activity based on team games (as stated 31.6% of surveyed), it favours water recreation (24% of
respondents), as well as is a proper place for horse riding (14% of questioned). The youngest group of surveyed (in the age varying from
15 to 19 years old) picked out rural areas the most for activities such as family fests, integration parties and dance games. The analysis of
survey results showed that 87% of respondents own a cell phone, which has a module locating GPS position, however only 7.5% of them
have installed an application including tourist or recreational maps showing tourist trails, bike lanes, etc. 46.5% of questioned has heard
of geolocation games, but do not know the rules of this form of recreation.
Keywords 
recreation, promotion of rural areas, modern technologies.



i wartościowych miejsc znajdujących się na tere-
nach wiejskich. 

Dodatkowo autorzy niniejszego artykułu zbada-
li, jakie formy rekreacji są najczęściej wskazywane
przez respondentów jako możliwe do realizacji
w przestrzeni wiejskiej, a także jakie formy aktyw-
ności ruchowej są preferowane w zależności od wie-
ku badanego respondenta. 

Materiał i metody

Badanie w opisanym powyżej zakresie zostało
przeprowadzone w styczniu i kwietniu 2015 r.
z udziałem 180 osób w wieku od 16 do 50 lat, w tym
uczniów liceum oraz studentów następujących kie-
runków: Zdrowie Publiczne, Turystyka i Rekreacja,
Wychowanie Fizyczne, Wydziału Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz studentów studiów niestacjonarnych na kie-
runku „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Biznesu
w Gorzowie Wielkopolskim. Jako narzędzie badaw-
cze posłużyła ankieta. Kwestionariusz ankiety za-
wierał pytania związane z preferencjami respon-
dentów dotyczącymi charakteru i formy aktywnego
wypoczynku na obszarach wiejskich, a także posia-
dania i sposobu korzystania z urządzeń wyposażo-
nych w moduł GPS, zainstalowanych aplikacji
umożliwiających (ułatwiających) uprawianie ak-
tywnej rekreacji fizycznej w terenie. Ponadto re-
spondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowie-
dzi na pytania, czy i (jeśli tak) w jakim zakresie
znają reguły gier i zabaw terenowych opartych na
elektronicznej geolokalizacji. 

Gry i zabawy rekreacyjne wykorzystujące tech-
nologie informatyczne stają się coraz bardziej popu-
larne, m.in. dzięki trwającemu ciągle postępowi na-
ukowemu i technologicznemu przejawiającemu się
miniaturyzacją oraz rosnącą mocą obliczeniową
komputerów. Duże znaczenie odgrywa również do-
stępność cenowa sprzętu elektronicznego i rosnące
możliwości finansowe społeczeństwa. Autorzy z bo-
gatej palety gier rekreacyjnych zaproponowali
„Geocaching”, którego powstanie związane jest ści-
śle z technologią precyzyjnej lokalizacji przestrzen-
nej w terenie. Podstawa systemu oparta jest na
amerykańskich satelitach GPS. Początkowo tech-
nologia ta była zarezerwowana i wykorzystywana
wyłącznie przez siły zbrojne i na potrzeby militar-
ne, lecz od roku 2000 z możliwości precyzyjnego
określania pozycji geograficznej mogą korzystać
użytkownicy cywilni. 

Idea gry jest bardzo prosta. Zadaniem uczestni-
ków jest odnalezienie ukrytego miejsca „cache”
w oparciu o precyzyjne współrzędne geograficzne,
które pobiera się ze specjalnie w tym celu stworzo-
nej strony internetowej z elektroniczną mapą. Każ-
dy uczestnik gry może „ukrywać” lub „szukać” tzw.

skrytek w terenie — w zależności od własnego wy-
boru. Oczywiście konieczne są warunki techniczne
umożliwiające rozpoczęcie oraz uprawianie Geoca-
chingu. Niezbędnym wyposażeniem jest smartfon
lub tablet z modułem GPS, dostęp do Internetu oraz
utworzenie i zarejestrowanie swojego profilu na de-
dykowanej stronie odpowiedniego serwisu1. 

Osoby odpowiedzialne za promocję obszarów
wiejskich otrzymują narzędzie, dzięki któremu mo-
gą dotrzeć z informacjami o ciekawym, godnym od-
krycia nieznanym miejscu, określanym w tej apli-
kacji jako skrytka. We wspomnianym wcześniej ser-
wisie, po założeniu odpowiedniego konta, można
rozpocząć rozmieszczanie skrytek, w których ukry-
wa się drobne przedmioty. Ważne jest, aby wraz
z podaniem współrzędnych geolokacyjnych tych
miejsc wzbogacić wpis o dodatkowe informacje. Mo-
że to być fotografia, opis okolicy, zagadka ułatwia-
jąca precyzyjne namierzenie celu, rys historyczny
itd. Zdaniem autorów artykułu warto wykorzystać
przy tym możliwość organizowania lokalnych, cy-
klicznych imprez. Na potrzeby opisywanej zabawy
rekreacyjnej nie jest konieczne, aby teren, na któ-
rym będzie się toczyć impreza, posiadał znaczące
walory turystyczne. Wystarczy bowiem pamiętać,
aby przy tworzeniu skrytki przestrzegać podstawo-
wych zasad, do których należy zaliczyć dostępność
miejsca, czyli zachowanie pewnej odległości od ru-
chliwych dróg i ścieżek, tak aby skrytki nie odnala-
zła osoba przechodząca tam przypadkowo. W trosce
o ochronę środowiska należy dbać o wyznaczanie
tras z pominięciem miejsc będących ostoją dzikiej
zwierzyny, miejsc lęgowych i innych chronionych.
Ponadto należy pamiętać, że skrytka umieszczona
na terenie prywatnym wymaga zgody właściciela
danego terenu. Umieszczenie jej blisko okien bu-
dynków sprawi, że turysta będzie widoczny i może
wzbudzić czyjeś podejrzenia lub obawy. 

Ukryty przedmiot nie powinien wzbudzać zain-
teresowania osób postronnych. Od chwili umiesz-
czenia skrytki konieczne jest co jakiś czas jej nadzo-
rowanie, polegające na sprawdzaniu jej stanu tech-
nicznego. Należy się także upewnić, czy realizowa-
na forma rekreacji nie spowodowała negatywnych
skutków w środowisku przyrodniczym2. 

Warto się zastanowić nad wdrożeniem pomysłu
tworzenia geościeżek. Do typowych rozwiązań
w tym zakresie można zaliczyć: 

geościeżkę „kształt na mapie” — wyznaczona
trasa przyjmuje na mapie określony kształt, 
geościeżkę krajoznawczą — skrytki są umiesz-
czone w miejscach interesujących dla turysty, 
geościeżkę przyrodniczą — jest ona poświęcona
interesującym walorom środowiska przyrodni-
czego, 
geościeżkę tematyczną — skrytki są poświęcone
jednemu określonemu tematowi, myśli przewod-
niej, wydarzeniu3 itp. 
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Nieodzownym przedmiotem umieszczanym we
wszystkich wymienionych powyżej skrytkach, któ-
re mają uzupełniać politykę promocyjną terenów
wiejskich, powinny być gadżety reklamowe ściśle
związane z promowanym terenem. 

Wyniki

Przeprowadzone analizy odpowiedzi zawartych
w kwestionariuszach na pytanie otwarte dotyczące
preferowanych form aktywności fizycznej na tere-
nach wiejskich pozwalają stwierdzić, że 60,7% re-
spondentów wskazało jazdę na rowerze jako naj-
częstszą formę ruchu. Innym sposobem czynnej re-
kreacji na tego typu terenie jest, według 46,8% ba-
danych, bieganie. Tereny wiejskie sprzyjają ponad-
to spacerom (35,3% odpowiedzi) oraz grom zespoło-
wym (32% odpowiedzi). W opinii 24% responden-
tów obecność zbiornika wodnego (jeziora) daje sze-
rokie możliwości rekreacji. Z kolei 14% badanych
wymieniło jazdę konną. 32% uczestniczących w ba-
daniu osób zaliczyło do form aktywności ruchowej
na terenach wiejskich zabawę taneczną, zabawę in-
tegracyjną, festyn rodzinny, łowiectwo, święto plo-
nów i inne (rysunek 1). 

Współczesna technologia, w postaci tabletów
i smartfonów, pozwala na wykorzystanie tkwiących
w nich możliwości do aktywnego uczestnictwa
w wielu grach i zabawach rekreacyjnych. Analiza
wyników wskazuje, że tylko 5% studentów Tury-
styki i Rekreacji oraz 7% studentów Wychowania

Fizycznego zna zasady przynajmniej jednej gry lub
zabawy wykorzystującej posiadany w urządzeniu
moduł GPS, ale 46,5% badanych słyszało o takich
możliwościach, choć nie zna szczegółowych zasad
tych form rekreacji. 

Jedną z takich gier, opisaną przez autorów, jest
Geocaching, popularny w USA od 15 lat. Polega on
na wyszukiwaniu ukrytych w terenie skarbów na
podstawie odczytów elektronicznych map oraz
współrzędnych geograficznych pochodzących z sys-
temu GPS. Znane są jeszcze inne formy rekreacji
oparte na nowoczesnych technologiach, np. Shut-
terspot, Geodashing Golf, GeoVexilla i inne, lecz
Geocaching, zdaniem autorów niniejszego opraco-
wania, pozwala zagospodarować — poza wartościa-
mi ważnymi dla potrzeb kultury fizycznej — możli-
wości tkwiące w promocji obszarów wiejskich. Te-
reny wiejskie wydają się bowiem odpowiednią prze-
strzenią do propagowania ruchu. Jednocześnie
przy okazji odkrywania przez uczestników wspo-
mnianych celów można promować również ciekawe
oraz godne uwagi miejsca o wysokich walorach
przyrodniczych, historycznych, kulturowych kon-
kretnego środowiska wiejskiego. Jest to dobry spo-
sób na łączenie aktywnego wypoczynku z pozna-
niem lokalnego środowiska oraz na promocję mało
znanych, lecz z różnych powodów cennych i intere-
sujących miejsc. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym
z formą aktywności ruchowej na obszarach wiej-
skich jest rozpatrywanie preferencji rekreacyjnych
respondentów z uwzględnieniem ich wieku (rysu-

RRyyssuunneekk  11..  PPrreeffeerroowwaannee  ffoorrmmyy  aakkttyywwnnoośśccii  rruucchhoowweejj  wweeddłłuugg  rreessppoonnddeennttóóww  ((NN==118800))  

Źródło: opracowanie własne. 

Jazda 
na rowerze

Bieganie Spacery Gry zespołowe Rekreacja 
na jeziorze

Inne formyJazda konna



nek 2). Analiza przeprowadzonych ankiet potwier-
dziła, że jazdę na rowerze najbardziej preferują oso-
by w wieku 26–50 lat (96% badanych), a najmniej
osoby najmłodsze, czyli w przedziale wiekowym
15–19 lat (27% badanych). Tereny wiejskie sprzyja-
ją także bieganiu, co potwierdziło 70% responden-
tów w najstarszej grupie wiekowej i 18% w grupie
najmłodszych badanych (15–19 lat). Przestrzeń
wiejska stwarza ponadto możliwość odbywania spa-
cerów według 59% badanych w wieku 26–50 lat
oraz 18% badanych w wieku 15–19 lat. Z kolei 42%
respondentów w grupie wiekowej 20–25 lat i 26%
respondentów w grupie wiekowej 26–50 lat upatru-
je w terenach wiejskich możliwość uprawiania gier
zespołowych. 

Inną propozycją aktywnego wypoczynku zgło-
szoną przez ankietowanych jest jazda konna (26%
respondentów w kategorii wiekowej 20–25 lat oraz
7% badanych z przedziału wiekowego 26–50 lat).
Formy rekreacji z wykorzystaniem dostępu do je-
ziora wskazało odpowiednio: w grupie wiekowej
15–19 lat 9% badanych, w grupie wiekowej 20–25
lat 16%, natomiast w grupie osób najstarszych 48%
ankietowanych. Najmłodsza grupa respondentów
(59%) wskazywała najczęściej inne formy rekreacji
na terenie wiejskim, tj. festyn rodzinny, imprezy
integracyjne, zabawy taneczne, łowiectwo i inne.
Najmniej zwolenników „innych form rekreacji” by-
ło w grupie osób z przedziału wiekowego 26–50 lat. 

Podsumowanie 

Postęp cywilizacyjny poza oczywistymi warto-
ściami, które wnosi w sferę życia ludzkiego, powo-
duje również możliwość wystąpienia zagrożeń,

wśród których wymienia się m.in. powszechną pa-
sywność fizyczną, izolację od środowiska, zagroże-
nia zdrowotne (Pańczyk, 2012). Gry i zabawy ru-
chowe, imprezy rekreacyjne, wycieczki są niezbęd-
ne do zachowania zdrowia, równowagi psychicznej,
dobrego samopoczucia (Siwiński, 2007). Aktywne
spędzanie wolnego czasu, rozwijanie zaintereso-
wań, kontakt ze środowiskiem społecznym i przy-
rodniczym pomaga kształtować odpowiednie cechy
charakteru, umiejętność współpracy pomiędzy
ludźmi (Paczyńska-Jędrycka i Łubkowska, 2013). 

Podjęta przez autorów próba promowania no-
wych technologii na przykładzie gry „Geocaching”
nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem.
Przynajmniej od kilkunastu lat te formy aktywnej
rekreacji rozwijają się z sukcesem w Europie Za-
chodniej oraz Ameryce Północnej. W Polsce znane
jest środowisko naukowe skupione wokół badaczy
społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, gdzie powstało pierwsze nauko-
we towarzystwo ludologiczne — Polskie Towarzy-
stwo Badania Gier. 

Wyniki przytoczonych w niniejszym artykule ba-
dań wskazują, że — w szczególności wśród ankieto-
wanych przez autorów osób — odsetek responden-
tów potrafiących wskazać chociaż jedną grę o cha-
rakterze geolokacyjnym wynosił tylko kilka pro-
cent. 

Obserwujemy szybki rozwój nowoczesnej techni-
ki i jej rosnącą obecność we wszystkich sferach ży-
cia człowieka, dotyczy to również form spędzania
wolnego czasu, wypoczynku i rekreacji. Nowocze-
sna technologia nie musi ograniczać aktywności fi-
zycznej człowieka. Należy czynić starania, aby in-
nowacyjne rozwiązania (także techniczne) znalazły
się w procesie dydaktycznym i wychowawczym stu-
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dentów kierunków „wychowanie fizyczne” oraz
„turystyka i rekreacja” (Łubkowska, 2014). 

Badania wskazują, że obszary wiejskie nadają się
do realizacji m.in. takich form rekreacji ruchowej,
jak jazda na rowerze, bieganie, spacery, jazda kon-
na. Z pewnością zwolennicy tych form aktywności
mogliby skorzystać z dodatkowych, niestandardo-
wych sposobów rekreacji stanowiących urozmaice-
nie. Zdaniem autorów artykułu korzystne jest dla
promocji obszarów wiejskich zainspirowanie osób
podejmujących decyzje pomysłem praktycznego wy-
korzystania opisanej w niniejszym artykule tereno-
wej gry rekreacyjnej „Geocaching”. Przedstawione
propozycje mogą być oczywiście tylko dodatkowym
elementem w działaniach opartych na planach
marketingowych terenów wiejskich, polegających
m.in. na tworzeniu skrytek i geościeżek. 

Niniejszym opracowaniem autorzy chcieliby za-
chęcić osoby odpowiedzialne za promocję obszarów
wiejskich do praktycznego wykorzystania i wdroże-
nia na swoim terenie reguł gry (zabawy) rekreacyj-
nej „Geocaching”. Umieszczenie dobrze przygoto-
wanych skrytek w odpowiednio dobranych miej-
scach w krótkim czasie może zwiększyć ruch tury-
styczny i rekreacyjny w terenie. Dodatkowo należy
prawidłowo — pod względem marketingowym
i promocyjnym — przygotować opisy, które znajdą

się na ekranie smartfona lub na tablecie uczestni-
ków zabawy, co zachęci użytkowników tego narzę-
dzia do odwiedzenia atrakcyjnego miejsca. Stworze-
nie geościeżek tematycznych może być kolejnym
krokiem zwiększającym szanse na wypromowanie
nieznanych terenów. Nie bez znaczenia są również
relatywnie niskie koszty związane z prowadzeniem
zaproponowanej w tym artykule formy promocji,
przy szerokich jej perspektywach i korzyściach. Gry
i zabawy terenowe oparte na geolokacji są mało
znane, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych
badań. Należy jednak zaznaczyć, że podobnie jak
inne formy rekreacji również i ta rozwija się w Pol-
sce. Można więc żywić nadzieję, iż zyska popular-
ność. 

Inwestowanie w turystykę i rekreację może przy-
nieść też wymierne korzyści w sferze społecznej
środowisk lokalnych. Usługi związane z obsługą ru-
chu turystycznego pozwalają na znalezienie zatrud-
nienia i stworzenie nowych podmiotów gospodar-
czych realizujących potrzeby przybywających gości. 

Do osiągnięciu zamierzonego celu, jakim jest
wzrost zainteresowania mieszkańców miast terena-
mi wiejskimi, konieczne staje się zaangażowanie
i współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za
promocję i marketing w środowisku lokalnym wsi
czy też gminy. 

Przypisy

1 https://www.geocaching.com/play (30.04.2015). 
2 http://www.geocaching.pl/faq.php?article=hide (30.04.2015). 
3 http://info.opencaching.pl/node/13 (30.04.2015). 
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