Wielkie głosowanie i ankieta dla Questowiczów - a wiosna za pasem!
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Drodzy Questowicze,
Lody ustąpiły, wiosna nadchodzi wielkimi krokami, a my po raz pierwszy
wykonujemy wielki krok na rzecz wzbogacenia questowej społeczności w
możliwość wyboru miejsc i tematów nowych questów! Zachęcamy Was więc
gorąco do udziału w głosowaniu, o którym piszemy niżej. Bierzcie sprawy w swoje
ręce! Choć wykrystalizowała się zdecydowana czołówka, w grze ciągle są 23
propozycje - i tak będzie do końca głosowania, czyli do końca lutego.

Zachęcamy Was również do wypełniania ankiety oraz śledzenia naszych
fanpejdży i serwisu internetowego, by być na bieżąco z wiosennymi nowościami.
A nowości nie zabraknie, tego możecie być pewni :)
Pozdrawiamy,
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Głosuj na nowy
quest!
Tak jak zapowiadaliśmy,
po zgłoszeniu kandydatur
rozpoczęliśmy pionierskie
wybory na miejsce, gdzie
zrobimy nowy quest.
Głosowanie odbywa się na
Facebooku, walczą 23
propozycje.Dołącz do już
ponad dwóch tysięcy
głosujących! Wybory
potrwają do końca
lutego!
Czytaj więcej i GŁOSUJ! »

Ankieta: profil
Questowicza
Karina Tessar z Wydziału
Nauk o Ziemi
Uniwersytetu
Szczecińskiego we
współpracy z
programem Questy
Wyprawy-Odkrywców
przygotowała ankietę
dotyczącą profilu
pasjonatów questów i
kierujących nimi
motywacji. Zachęcamy
Was do udziału, ankieta

będzie dostępna do
soboty.

Zobacz więcej i wypełnij ankietę »

Questy
Wycieczka po
Pokoju
W województwie opolskim,
przy Stobrawskim Parku
Krajobrazowym, leży wieś
Pokój, dawna rezydencja
książąt oleśnickich,
zbudowana na planie
gwiazdy i urzekająca
osiemnastowiecznym
kościołem ewangelickim
oraz przypałacowym
parkiem. Zapraszamy do
tego bardzo klimatycznego
miejsca!
Ruszaj na QUESTOWĄ WYPRAWĘ! »

Jurajski raj w
Kluczach
Klucze to miejscowość o
niezwykłym położeniu otaczają ją bowiem
ogromne lasy, piaski
Pustyni Błędowskiej,
której panoramę można
stąd podziwiać, i dwa
leśne jeziora, gdzie
według legendy stały
dawniej zamki dwóch
skłóconych rycerzy.
Przyroda, legenda i
historia czeka na Was w
jurajskich Kluczach!

Ruszaj na QUEST! »

Przeszłość
wyryta w
kamieniach
Gorąco zapraszamy na
wycieczkę do Dulowej na
Jurze, gdzie działa quest
należący do Jurajskich
Wypraw Odkrywców, a
także Kamienny Szlak
Zaginionych Zawodów.
Historię dawnych
zawodów, majątku
Potockich i inne
opowieści przekaże Wam
duszek Dulek!

Ruszaj na QUEST! »

Mamy nadzieję, że newsletter Ci się podoba! Jeśli masz do niego uwagi, pisz na adres
info@questy.org.pl.

Nie chcesz otrzymywać od nas więcej wiadomości?
W każdej chwili możesz się wypisać - klikając tutaj.
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