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It’s very important that you send me on my way as soon as you can
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(within two weeks if possible). I love to keep moving and racking up miles!
When you take me to a new cache, please record that you left me in your
online log.
When you’re writing your online log you will find me in your inventory
below the text area.
Simply click my name to highlight me and I will be recorded as being left in
the geocache you visited.
Trackable code and name:

Travel Bug
Passport

This Travel Bug Travel passport is provided by www.geopt.org
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Este não é um objecto de troca normal!
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É muito importante que me coloques a viajar, o mais rápido possível!
(dentro de duas semanas, se possível). Gosto de andar em movimento e
acumular Kms!
Quando me levares para uma nova cache, por favor efectua o meu registo
on-line.
Quando estiveres a fazer o teu log online da cache, vais-me encontrar no teu
inventário, disponível por baixo da área de texto.
Basta carregares em cima do meu nome e destacares-me, que vou ficar logo
registado na cache em que me deixaste.
Nome e código do trackable:
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1. The Trackable should be 0 kms and your first
move can only be done on the day of departure
will be the 12/Sep/2015 by 19:00 hours.
2. The race will last one year, ending at 19.00 pm
on 11/Sep/2016
3. The entry of trackable is limited to three per
participant: TB or Geocoin

1. O Trackable deverá ter 0 kms e seu primeiro
movimento só poderá ser feito no dia da Partida
que será a 12/Set/2015 pelas 19.00 horas.
2. A corrida terá a duração de 1 ano, terminando
às 19.00 horas do dia 11/Set/2016
3. A inscrição de Trackables está limitada a três por
participante: TB ou Geocoin
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1 point for every Kms accumulated
5 points for every cache visited
10 points for each movement with photos
attached, made by a different Geocacher (discover
logs will not be counted)
50 points for each different district or region
visited (either in Portugal or abroad)
500 points for each different country visited
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5 pontos por cada cache visitada
10 pontos por cada movimento com fotos
anexadas, feito por um Geocacher diferente (logs
de discover não serão contabilizados)
50 pontos por cada distrito ou região diferente
visitada (seja em Portugal ou no estrangeiro)
500 pontos por cada país diferente visitado
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