Geo-Achievement set
This coin and pin set is perfect for awarding to your
friends or family for their geocaching achievements.

Medale i odznaki za osiągnięcia w geocachingu
Jest to forma nagrody dla Ciebie lub upominku dla
Twoich przyjaciół i członków rodziny za ich
osiągnięcia w geocachingu.
Każdy zestaw składa się z jednego medalu i jednej
odznaki. Medal ma średnicę 44 mm, natomiast
odznaka 25 mm. Oba mają pokrycie galwaniczne
oraz odporne na ścieranie pokrycie emaliowane w
różnych kolorach. Na medalu jest miejsce do
indywidualnego grawerowania, które mieści do
dwóch linijek tekstu. Medal ma indywidualny
numer i może być śledzony na Geocaching.com oraz
ma indywidualną ikonę związaną z osiągnięciem.
Możemy wygrawerować tekst na medalu za
niewielką
dopłatą.
Korzyści
związane
z
personalizacją, to trwałe umieszczenie napisów,
które nigdy się nie zetrą, umieszczenie swojego
nicka, nazwy wydarzenia, numeru skrzynki, daty
lub innego tekstu na powierzchni medalu. Tak
przygotowany medal może zostać dołączony do
kolekcji prezentowanych w czasie wydarzeń lub
włożony do skrzynki jako przedmiot podróżujący od
skrzynki do skrzynki, dzięki innym uczestnikom
zabawy.

One set includes one geocoin and one pin. Coin measures
1.75" in diameter and pin measures 1" in diameter. Both
are plated with translucent hard enamel colors on the
front and solid hard enamel colors on the back. Custom
engraving area on the backside of the coin that fits up to
2 lines of text. Trackable on Geocaching.com and an icon
specific to this coin will show in your Geocaching.com
profile when you log the tracking number.
We can engrave text on your coin for a small added cost.
Benefits of custom engraving are: have your name, event,
cache number, date, or any text put on the geocoin;
permanent results, will never wear off; you can provide
custom engraved coins as a gift to show how much
thought you put in it; keep permanent record of your
achievements right on the coin; works great for
presenting at events.
Finds: 100, 250, 500, from 1000 to 20000 every
thousend, 25000, 50000; hides: 10, 25, 50, 100, 200,
300, 400, 500, 600; finds in 24 hours: 24, 48, 72, 100,
150, 200; geocache for 31 days in a row, for 365 and 366
days of year, finds of all 81 difficulty/terrain grid.

Price for set is 79 zł. Laser graving 9 zł.

Oferujemy następujące
zestawy: za skrytki
znalezione (100, 250, 500, od 1000 do 20000 co tysiąc,
25000, 50000), za skrytki założone (10, 25, 50, od
100 do 600 co 100), za znalezienia w czasie 24
godzin (24, 48, 72, 100, 150, 200) oraz za znalezienia:
w ciągu następujących po sobie 31 dniach, we
wszystkich 365 i 366 dniach roku, wszystkich 81
kombinacji trudności terenu i zadania (matrix).

Cena za zestaw wynosi 79,00 zł brutto.
Cena grawerowania
9,00 zł brutto.
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za skrytki znalezione: 100, 250, 500, 1000

FINDS: 100, 250, 500, 1000

za skrytki założone: 10, 25, 50, 100

HIDES: 10, 25, 50, 100

za znalezienia w czasie 24 godzin: 24, 48, 72, 100

TIME: 24, 48, 72, 100

za znalezienia w ciągu następujących po sobie 31 dni, we wszystkich 365 i 366 dniach roku oraz
znalezienia wszystkich 81 kombinacji trudności terenu i zadania (matrix)
geocache for 31 days in a row, for 365 and 366 days of year, finds of all 81 difficulty/terrain grid
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