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Drodzy Questowicze,
W tym tygodniu dzielimy się z Wami aż dziesięcioma nowymi questami na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, specjalnym questem przygotowanym z okazji
Walentynek, a także zaproszeniem na quest w Przemyślu.
Szczególnie zachęcamy Was, byście już teraz wzięli udział w nowej akcji, o której
przeczytacie niżej. Zgłaszajcie propozycje miejsc i tematów dla questów - w
Polsce jest wiele takich, które zasługują na quest, a jedyną szansą jego powstania

może być zbiórka pieniędzy. Taką akcję urządzamy po raz pierwszy. Nie od razu
Kraków zbudowano, jednak jesteśmy dobrej myśli! Pozdrawiamy,
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Zgłoś
propozycję
questu!
Od dawna zachęcacie nas
do tworzenia questów w
różnych miejscach.
Możemy to zrobić razem,
nie oglądając się na
zewnętrzne źródła
finansowania. Od wczoraj
możecie zgłaszać
kandydatury miejsc i
tematów dla questów. W
następnej kolejności
przeprowadzimy
głosowanie na najlepszą
propozycję i zbiórkę
środków na jej realizację.

Przekaż 1%
podatku na
questy
Przekazując 1% podatku
w corocznym rozliczeniu
podatkowym, sam nic nie
tracisz, za to możesz
wesprzeć organizację,
której dobro leży Ci na
sercu. W tym roku
możesz już przeznaczyć
1% podatku na Questy.
Termin wysłania PIT-37
ubiega z końcem kwietnia.

Dowiedz się więcej i zgłoś propozycję! »

Jak to zrobić? »

Questy
Jura pełna
skarbów
Z wielką przyjemnością
obwieszczamy, że na
Jurze uruchomiliśmy
dziesięć kolejnych
questów!
Jurajskie Wyprawy
Odkrywców poprowadzą
Was przez wspaniałe
doliny, lasy i zabytkowe
miejscowości, ukazując
rozmaitość atrakcji,
które oferuje
Małopolska. Gorąco
zapraszamy!

Zobacz więcej i RUSZAJ na questy jurajskie! »

Poznań (dla)
zakochanych
Z okazji święta miłości,
które wypada w niedzielę,
zapraszamy na specjalny
quest walentynkowy,
którego skarb będzie
można zdobyć tylko do
końca dnia 14 lutego!
Bądź gotów na nieodparte
uroki Poznania i
spodziewaj się
ciekawostek o
poznańskich znanych
zakochanych!

Czytaj więcej i RUSZAJ na quest »

Stary
niedźwiedź nie
śpi
Nie śpi, a zaprasza do
zabawy! Przemyśl to
jedno z najpiękniejszych
polskich miast, ale również
miejsce spotkań różnych
kultur Rzeczypospolitej.
Daj się oprowadzić po
historycznym mieście
niedźwiedziowi, który od
setek lat jest symbolem
Przemyśla.
Zobacz więcej i 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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