ÖTPRÓBA-MARADJ FITTEN TELJESÍTÉS
Felhasználási kézikönyv
Az Ötpróba-Maradj Fitten Teljesítés egy virtuális ötpróba pontgyűjtési lehetőség, mely nem
rendezvényhez köthetően, hanem egyénileg és csoportosan teljesíthető. Ezzel lehetőséget
biztosítunk, hogy akár most, ebben a rendezvénymentes időszakban, akár később is lehessen
önállóan pontokat gyűjteni az Ötpróba programsorozaton belül.
Az alábbiakban összeállítottunk egy kézikönyvet, amelyben minden fontos információ
megtalálható a Geogo használatáról, valamint adunk pár javaslatot, mire figyelj oda
mindenképpen az indulás előtt.
ELSŐ LÉPÉSEK – Ezeket még indulás előtt végezd el!
•
•
•
•
•

Olvasd végig az oldalon elérhető információkat a „Tudnivalók” menüpont alatt, mert
itt találsz meg minden információt a Geogo működéséről
Regisztrálj az oldalon akár számítógépről, akár mobiltelefonról (regisztráció nélkül
nem tudod teljesíteni a kiválasztott útvonalat)
Regisztráció után az Ötpróba azonosítódat az „Adatmódosítás” menüpontban meg
kell adnod ahhoz, hogy a teljesítésért jóvá tudjuk írni az Ötpróba pontodat
Jelentkezz be az oldalra arról a telefonodról, amelyikkel teljesíted majd az útvonalat
Teszteld a helymeghatározást!
Ellenőrizd, hogy a helymeghatározásod be van-e kapcsolva a telefonodon és a
telefonodon használt böngészőben engedélyezett legyen a GPS használata a
geogo.hu számára
Ezt a „Helymeghatározás ellenőrzése” gombra kattintva tesztelheted le, melyet a
nyitólapon találsz

FONTOS TUDNIVALÓK
•
•
•
•
•

Az útvonalakat meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni
Csak a Geogo oldalán regisztrált teljesítéseket fogadjuk el! Amennyiben nem sikeres
valamiért a teljesítésed az oldalon, azért pontot jóváírni nem tudunk
Más alkalmazással, fényképpel a teljesítést igazolni nem lehet!
A teljesítés ingyenes
Az oldalt offline módban is lehet használni, így ha nincs elég adatforgalom a
telefonodon, akkor is tudod teljesíteni a távot

JAVASLATOK
Ahhoz, hogy problémamentesen tudd teljesíteni a kiválasztott távot és útvonalat, az alábbi
előkészületeket javasoljuk:
•
•
•
•

•
•

Teljesen feltöltött telefonnal indulj útnak
A biztonság kedvéért a hosszabb túrákra vigyél magaddal egy feltöltött power bankot, hogy ha mégis merülne a telefonod, út közben fel tudd tölteni
Amennyiben a telefon kezeléséhez szemüvegre van szükséged, semmiképp ne
felejtsd otthon, mert sokszor kell majd használnod
Az ellenőrzőpontok igazolásához mindig szükséged lesz a telefonodra, így érdemes
bármilyen telefontartót magaddal vinni (övtáska, karra/csuklóra tehető tok, stb.), ha
nem akarod végig a kezedben fogni
Sokszor lesz szükség a telefonodora az ellenőrző pontok igazolásához, ezért a
hűvösebb, hideg időben érdemes kesztyűt is magaddal vinni
Amennyiben még sosem használtad a Geogo oldalát, érdemes elsőre egy rövid túrát
teljesítened, hogy megismerkedhess a rendszer működésével, nehogy egy hosszabb
táv teljesítése hiúsuljon meg emiatt – természetesen ezért is jár Ötpróba pont

