
 
 

 

GPS Orienteering Run  

-  instrukcja korzystania z aplikacji 
 

Aplikacja GPS Orienteering Run umożliwia pokonywanie przygotowanej trasy 

ze zdalnym potwierdzeniem obecności na punktach kontrolnych dzięki nawigacji 

satelitarnej.  

Warunkiem jest wprowadzenie trasy do aplikacji oraz posiadanie aplikacji 

na telefonie. „Z mapą w las” przygotowało kilka ogólnodostępnych tras w aplikacji. 

Aby skorzystać wystarczy jedynie pobrać aplikację i ściągnąć trasy. 

Dzięki aplikacji potwierdzisz obecność na punktach bezdotykowo. Umożliwia ona 

też prowadzenie korespondencyjnej rywalizacji na danej trasie a także w prosty 

sposób eksportowanie zapius GPS do aplikacji STRAVA. 

Zalecamy pokonywanie tras z mapą papierową w ręku i telefonem schowanym 

w kieszeni ale z włączonym dźwiękiem. Dzięki aplikacji można się jednak obejść bez 

papierowej wersji mapy. 

Poniżej dowiesz się jak krok po kroku przejść proces instalacji aplikacji i jak pobrać 

trasę. W osobnym pliku przygotowaliśmy listę kodów dostępu. 

 

1. Pobierz na telefon darmową 

aplikację GPS Orienteering Run. 

 

 



 
 

 

2.  Po otwarciu wejdź do zakładki 

„TRASY”, następnie kliknij ikonkę 

„+” w prawym dolnym rogu. 

Otworzy się dodatkowe okienko 

„Dodaj trasa”. 

 

 

3. Wpisz 8-znakowy kod trasy którą chcesz wgrać do aplikacji. Kod znajdziesz w 

osobnym pliku udostępnionym przez nas. Kod można też wgrać jako kod QR. 

 

 

4. Jeżeli jest to twoja pierwsza trasa 

w danej lokalizacji aplikacja będzie 

też potrzebowała pobrania mapy – 

należy potwierdzić. 

 

 

 

5.  Po wgraniu mapki ukaże się ekran 

jak poniżej. Aby zacząć 

pokonywanie trasy należy kliknąć 

„Biegnij trasę”. Włącz lokalizację 

GPS w telefonie. Upewnij się, 

że masz włączony dźwięk. 

 



 
 

6. W dowolnym momencie 

pokonywania trasy możesz ustawić 

opcję „Pomoc w nawigacji” i określić 

w jakim stopniu ma Ci ona pomagać 

oraz zmieniać ustawienia aplikacji. 

 

 
7. Aplikacja potwierdza obecność w miejscu punktu sygnałem dźwiękowym.  

 

8. Praktyka pokazuje, że z uwagi na generalizację (uproszczenia) mapy oraz 

niedoskonałość w georeferencji przesunięcia punktów mogą wynosić do 15 

metrów. Zakładając trasę w aplikacji dołożono wszelkich starań, aby były one 

jak najbardziej dokładne. Jeżeli masz uwagi po pokonaniu przygotowanej przez 

nas trasy w aplikacji zgłoś to do nas. Nie zapomnij zrobić zdjęcia i udostępnić go 

w mediach społecznościowych. Swoją aktywność oznacz hashtagiem: 

#zmapawlas 

9. Po pokonaniu trasy utworzy się zapis 

GPS który łatwo można 

wyeksportować do aplikacji STRAVA. 

 
10. W zakładce wyniki możesz podejrzeć na którym miejscu uplasował się twój 

wynik. Możesz też podejrzeć swoje międzyczasy. 

 

11. Przed wyjazdem w teren przeprowadź wszystkie czynności przygotowawcze 

(pobranie aplikacji a następnie trasy) w miejscu z dobrym zasięgiem Internetu. 

 
12. Baw się dobrze! 

 


