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Drodzy Questowicze,

Dowiedzieliśmy się, że wskutek problemów technicznych dwa
pierwsze numery naszego newslettera do większości z Was nie
dotarły. Przesyłamy zatem oba numery w jednym. 

Newsletter ten powstaje w czasie trudnym dla nas wszystkich.
Wskutek epidemii koronawirusa odwołane zostały spodziewane
wkrótce warsztaty questowe i seminaria. W ubiegłych dwóch
tygodniach wiele jednak zdążyliśmy zdziałać. 

Nie narzekamy - questy są najbezpieczniejszą formą zwiedzania w
okresie szalejącej zarazy. Oczywiście za wyjątkiem tych nielicznych,
które mogą wiązać się z przebywaniem w większych skupiskach
ludzkich. Jeśli więc ciężko znosicie niedostatek aktywności i musicie
się wyrwać, zamiast ryzykować przebywanie w zatłoczonych
miejscach możecie ruszyć z rodzinami w góry, do lasów, na wiejskie
drogi po skarby czekające w całym kraju. Podczas podróży nie trzeba
ściskać dłoni napotkanych ludzi - można za to pomachać im z
uśmiechem :)  

Dobre samopoczucie, ograniczenie stresu ma realny wpływ na
odporność organizmu! Wierząc, że zdołamy przynieść Wam trochę
radości w nadchodzących tygodniach, pozdrawiamy wiosennie.

         Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Adam Jarzębski <adam.jarzebski@mapapasji.pl>
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  Wydarzenia

  Questions - konkurs dla miłośników Polski 

 kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

 

Jak dobrze znacie swój kraj? Czy rozpoznacie
na zdjęciach polskie zakątki - budowle, przydrożne dzieła sztuki,
piękne krajobrazy? Z początkiem wiosny na naszym facebookowym
fanpejdżu nastąpi inauguracja konkursu, który sprawdzi Waszą
wiedzę o miejscach znajdujących się na questowych trasach. Zabawa
będzie trwała długo, ale zwycięzcy mogą liczyć na cenne nagrody!

 Jak pozyskać środki na stworzenie questu? 

 

 kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 
 

Chciałbyś stworzyć z nami quest w swojej
miejscowości? Możesz ubiegać się o dofinansowanie na taki projekt z
programu grantowego Fundacji ORLEN, "Moje miejsce na ziemi". Do
31 marca organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe mogą
składać wnioski o grant. Zapraszamy do współpracy!

  Ruszyła grupa na facebooku  

 kliknij, aby się zapisać

 

 

Zależy nam, żeby questowa społeczność nie tylko się rozrastała, ale
również dzieliła się doświadczeniami i wrażeniami, łączyła miłośników
podróżowania i questowych zagadek z całego kraju, stawała się
prawdziwą wspólnotą pasjonatów.

 Questy
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 Ptasi raj na Dolnym Śląsku

 

 kliknij, aby pobrać quest
 

Quest "Wyprawa do ptasiego raju" prowadzi
przez obszar Natura 2000 Stawy Przemkowskie. Jest to dolnośląskie
eldorado dla miłośników ptaków. Na trasie questu dowiesz się o
gatunkach, jakie tu występują oraz będziesz mógł sam spróbować
obserwacji ptaków. Zabierz lornetkę, może się przydać!

  Ruszył quest w dolinie Bogdanówki 

 kliknij, aby pobrać quest
  
 

 

W Skomielnej Czarnej i
Bogdanówce kultywuje się tradycje Górali Kliszczackich i dzieje II
wojny światowej, podczas której w okolicy działała zakonspirowana
Konfederacja Tatrzańska, przeżywa się zachwyt przyrodą i panującym
tam obecnie spokojem. Można też odwiedzić ekomuzeum
prowadzone przez wybitnego regionalistę i artystę Andrzeja Słoninę. 

  Quest w Solinie - już wkrótce!

 

 kliknij, aby dowiedzieć się więcej
 

 

Solina to nie tylko słynny Zalew Soliński i
największa w Polsce zapora wodna. To także pasjonująca historia
miejscowości - tej zatopionej i tej wyrosłej na bieszczadzkich
zboczach połączonych przez potężną zaporę. Quest Nad wodami
Bieszczadzkiej Atlantydy już wkrótce na ulotce i w aplikacji!
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  Powstaje quest w sidzińskim skansenie

 

 kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

Skansen w Bystrej-Sidzinie powstał w 1963
roku, obecnie w jego skład oprócz chałup
wchodzą m.in. kaplica loretańska, młyn
wodny i kuźnia, a nadto piękne rzeźby
ludowe. W tym malowniczym miejscu rodzi
się quest, który zostanie uruchomiony z
nadejściem wiosny. 

  Czy wiesz, że...

  Posłuchaj o questach 

 kliknij, aby przejść do podcastu
 

 

Masz ochotę posłuchać wywiadu o questach?
22 lutego nasz ekspert, Krzysztof Florys, był gościem audycji "Między
Biegunami" prowadzonej przez Kubę Nizińskiego i Bartka Piziaka w
Radiu Kraków. Opowiedział między innymi o tym, czym są questy i jak
je przechodzić oraz o największym projekcie questowym w Polsce. 

  Nowe funkcje na portalu

 kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

Przed miesiącem profil każdego użytkownika
strony questy.com.pl został uzupełniony o szereg nowych funkcji,
ułatwiających dodawanie ukończonych questów, zamawianie odznaki,
branie udziału w konkursach czy śledzenie zmian w rankingu
Questowiczów. Jeśli o nich nie wiesz, koniecznie przeczytaj!
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  Odznaka PTTK Questy - Wyprawy Odkrywców

 kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Większość naszych czytelników z pewnością
wie już, czym jest questowa Odznaka PTTK.

Jeśli informacje o niej do Ciebie jeszcze nie dotarły, a lubisz
wyzwania, koniecznie przeczytaj ten artykuł. 

  Odznaki questowe w sklepie COTG

 kliknij, aby przejść do sklepu

 

Odznaka PTTK Questy-Wyprawy Odkrywców jest już dostępna w
sklepie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej. Wystarczy na stronie
sklepu lub w mailu podać kod automatycznie wygenerowany na
swoim profilu. Trzeba opłacić koszty przesyłki - sama Odznaka i
Paszport Odkrywcy są na razie bezpłatne.

  Ankieta

 Questy wirtualne - zagłosuj!

 kliknij, aby zagłosować

 

Czy dopóki nie można podróżować z
questami, dopóki nie możemy wychodzić z domów - chciałbyś
spróbować swoich sił z questami wirtualnymi, działającymi w
Internecie? Weź udział w ankiecie, to tylko jedno kliknięcie!

Ten mail wysłaliśmy dlatego, że Twój adres znajduje się w naszej bazie adresów osób,
które zapisały się na newsletter Questy-Wyprawy Odkrywców. Mamy nadzieję, że Ci
się podoba! Jeśli nie chcesz go otrzymywać, napisz na adres info@questy.com.pl.  
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