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Drodzy Questowicze,

W ostatnich tygodniach wykonaliśmy kolejny duży krok w historii programu questów,
a są nim pierwsze zbiórki środków na questy - w miejscach, w których nie udało się
uzyskać finansowania w innych sposób. Miejsca te wybraliście sami w głosowaniu.
Pierwsza zbiórka - na quest w Geosferze Jaworzno, na który głosowało ponad tysiąc
ludzi - skończyła się sukcesem. Dzięki Wam zebraliśmy ponad dwa razy więcej
pieniędzy niż było potrzeba, dlatego zamiast jednego powstaną dwa questy! Więcej
przeczytacie niżej. To jednak nie koniec - obecnie trwa zbiórka na quest, który wygrał
głosowanie dla Polski północno-zachodniej. Zapraszamy Was do wsparcia questowej
przygody w pięknej, starej, piastowskiej Oleśnicy!
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Oprócz zbiórek prowadzimy intensywne prace nad kolejnymi questami, które
powstaną m.in. w małopolskiej Dolinie Karpia i wielu innych miejscach. Więcej
dowiecie się wkrótce. A tymczasem zachęcamy Was do zachowania ostrożności, ale
i korzystania z coraz lepszej pogody!
 
Pozdrawiamy,
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców
 

Aktualności

Zbiórka na quest
w Oleśnicy

Oleśnica od wieków
zachwyca! Żeby jednak
uatrakcyjnić to
dolnośląskie miasto o
średniowiecznym
rodowodzie i książęcej
przeszłości, wypromować
je i zapewnić przy tym
wrażenia towarzyszące
questowej przygodzie,
Oleśnica potrzebuje
Twojej pomocy.
Pandemia to nie wyrok -
wspieraj bezpieczny
aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu,
wesprzyj quest w Oleśnicy!

 

 

Zobacz więcej i WESPRZYJ QUEST! »

Udało się!
Dziękujemy!

Zakończyła się pierwsza
nasza zbiórka na quest! 
Z przyjemnością
ogłaszamy, że na quest w
Jaworznie zebraliśmy
ponad 200% potrzebnej
kwoty! Dzięki temu mamy
również środki na
stworzenie questu Kraina
Księcia Popradu - i
wydrukowanie obu nie w
dwóch, a w pięciu
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tysiącach egzemplarzy!
Kliknij obok, żeby
dowiedzieć się więcej.

Zobacz więcej! »

Zostań
Superfanem

questów
Komentuj, udostępniaj,
recenzuj, lajkuj, obserwuj
nas w social mediach,
zapisz się do grupy,
słowem - bądź aktywnym
Questowiczem nie tylko na
trasach, ale również w
Internecie, aby czerpać
przyjemność z częstego
kontaktu ze
społecznością i zostać
Superfanem, sięgając po
nagrody w tegorocznym
konkursie! 

 

 

Zobacz więcej »

Questy

Poznań
zaprasza do

Jeżyc
Jeżyce to jedna z
najbardziej malowniczych
dzielnic Poznania. Quest
przybliża poznańskie
secesyjne perełki:
pięknie zdobione
kamienice, kute
balustrady, kamienne
kwieciste ornamenty... A
także ciekawe historie,
które wydarzyły się w
Jeżycach! Autorką questu
jest Aleksandra
Warczyńska,
koordynatorka
Wielkopolskich Questów.

 

 

Zobacz więcej i RUSZAJ na quest! »
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Przyrodniczo w
Częstochowie

"Wyczerpy nad Wartą
odwiedzić warto" to już
drugi quest, który wraz ze
Stowarzyszeniem
"Perasada" stworzyliśmy w
częstochowskiej dzielnicy
Wyczerpy-Aniołów. Ten
jednak jest ma tematykę
przyrodniczą. Poznaj
jurajskie urwiska i
starorzecze Warty w tej
urokliwej, zielonej
dzielnicy Częstochowy!

 

 

Ruszaj na QUEST! »

W prastarej
dolnośląskiej

wsi
Nie próżnujemy na ziemi
świdnickiej, gdzie czeka na
Was mnóstwo questów!
Quest "Perełki
Grodziszcza" oprowadza
po jednej z najstarszych
wsi Dolnego Śląska, która
ujmie Was swoją historią i
klimatem. Zapraszamy do
zabawy!

 

 

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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