Wiosenny przegląd questów, zbiórka na quest w Oleśnicy i nowe funkcje na
portalu
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Drodzy Questowicze,
W drugim tygodniu kwietnia zachęcamy Was do ostatniego wysiłku na rzecz
powstania questu w Oleśnicy - jesteśmy już na ostatniej prostej i brakuje nam bardzo
niewiele! Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie.
Zapraszamy Was także do udziału w wiosennych porządkach. Przegląd questowy
potrwa do końca kwietnia. Opiekunów questów prosimy o lekturę newsa na ten temat
i kontakt z nami.

Możecie też przyjrzeć się nowej funkcji na portalu - która z pewnością ułatwi Wam
zdobycie odznaki SuperFana Questów! Lajkujcie nas i udostępniajcie - w ten sposób
wzmacniacie questy, co przekłada się na ich liczbę i jakość!
A przede wszystkim - korzystając z pogody, bawcie się dobrze na questowych
trasach, których wkrótce będzie pół tysiąca!
Pozdrawiamy,
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Zbiórka na quest
- zostały 3 dni!
Oleśnica od wieków
zachwyca! Żeby jednak
uatrakcyjnić to
dolnośląskie miasto o
średniowiecznym
rodowodzie i książęcej
przeszłości, Oleśnica
potrzebuje Twojej pomocy.
Mamy już 89% kwoty
potrzebnej do zrobienia
questu z prawdziwego
zdarzenia! Do końca
zbiórki zostało już jednak
niewiele czasu. Wesprzyj
quest w Oleśnicy!

Wiosenne
porządki w toku
Na końcu questu nie ma
skarbu? Coś zmieniło się
na trasie, zagadka jest
nieaktualna? Żeby
poprawnie działały, questy
wymagają stałej opieki. Ty
również możesz pomóc
w wiosennym
przeglądzie! Czytaj więcej
o akcji i pisz do nas, jeśli
coś nie działa poprawnie.

Zobacz więcej i WESPRZYJ QUEST! »

Czytaj więcej! »

Nowość: oceń
wszystkie swoje
questy
Możecie już oceniać i
wystawiać komentarze
wszystkim questom,
które kiedykolwiek
dodaliście jako ukończone
do swojego
konta! Wkrótce ulepszeń
będzie więcej, napiszemy
o nich. Bądźcie na
bieżąco!
Przejdź do questy.org.pl I WYPRÓBUJ! »

Przekaż 1% na
Questy
WyprawyOdkrywców
Z końcem kwietnia mija
termin wysyłania zeznania
podatkowego PIT-37.
Chcesz wesprzeć
Questy-Wyprawy
Odkrywców, nie
ponosząc żadnych
kosztów? Możesz to
zrobić, przekazując nam
1% swojego podatku.
Dziękujemy!

Questy

Jak nas wesprzeć? To bardzo proste! »

Dolina Karpia doliną questów!
15 nowych questów, w tym
5 rowerowych i 3 kajakowe
- w jednym z najbardziej
przyjaznych turystyce
miejsc Polski. To
wszystko już w te
wakacje!
Dolina Karpia to piękno
przyrody ciągnące się po
horyzont, królestwo
ptaków, zagłębie folkloru i
raj dla turysty!
Zobacz więcej! »

Poznaj świat
strażaków z
Burkatowa
Strażacki quest w
Burkatowie to drugi
najpopularniejszy quest
ubiegłego roku. Bo kto
nie chciałby dowiedzieć się
więcej o historii
Ochotniczej Straży
Pożarnej? 4 maja
będziemy obchodzili
Dzień Strażaka. Już teraz
zapraszamy na majową
wycieczkę!
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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