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Drodzy Questowicze,
 
 
Wszyscy stoimy na rozdrożu. Obecnie przepisy nie zabraniają już
chodzenia na wycieczki, ciągle jednak karzą za przemieszczanie
się bez zakrytej twarzy. Nie wszyscy w tych warunkach ciągle
trwającej epidemii mają ochotę na podróżowanie. 
 
Dlatego staramy się zapewnić Wam edukacyjną rozrywkę w
dwojakiej postaci. Pozostając w domu, możecie zasiąść do
pierwszego questu wirtualnego oraz brać udział w konkursie ze
zdjęciami-zagadkami.
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Wychodząc, możecie skorzystać z questów, które działają w
miejscach dosyć odludnych, które oprócz ciszy i spokoju
zapewniają przecież multum questowych atrakcji.  
 
Ten numer newslettera ma ułatwić Wam skorzystanie z obu
możliwości. Cokolwiek wybierzecie, życzymy Wam uśmiechu
(choćby i zakrytego maseczką), dobrej zabawy i możliwości
prędkiego powrotu do normalnego życia.
 
  
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców
.

Aktualności

Zupełna
nowość! Quest

wirtualny!
Z myślą o wszystkich
miłośnikach questów,

którzy muszą pozostać w
domach, wszystkich

ceniących edukacyjną
rozrywkę i podróżowanie

do pięknych miejsc -
stworzyliśmy pierwszy
quest wirtualny. Każdy

może zagrać! 

 

 

Zagraj! »

Dzisiaj
III etap!

W ostatni etapie konkursu
Questions pokazaliśmy
Wam zdjęcie witraża z
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wrocławskiego Muzeum
Architektury. Co czeka tym

razem?
 

Na pewno czekają
nagrody książkowe,

gadżety questowe, sprzęt
turystyczny, a dla

zwycięzcy całego sezonu -
tablet. 

 

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy

Strażacka
wyprawa

4 maja obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień
Strażaka. W tym roku
wszystkie uroczystości
zostały odwołane, ale to
nie przeszkadza, aby iść
na quest w Szklarach
Dolnych, we wsi
tematycznej Osada
Strażacka, prowadzący
trasą Strażackiej Ścieżki
Dydaktycznej.

 

 

Pobierz quest  »

Majówka nad
Biebrzą?
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Goniądz leży w dorzeczu
Biebrzy, tuż przy granicy
Biebrzańskiego Parku
Narodowego, który w

drugiej połowie kwietnia
trawił wielki pożar. Tragedii

nie da się cofnąć, warto
jednak zawitać w te rejony,

ciągle zachwycające.  
 

Zobacz więcej »

Czy wiesz, że...

Możesz
wspierać

Questy, nie
ponosząc
kosztów! 

Czy słyszałeś kiedyś o
fanimani.pl? Dzięki tej
aplikacji możesz wspierać
wybraną organizację,
robiąc zakupy w dowolnym
spośród 1111 sklepów w
całej Polsce!  Jeśli
uważasz, że questy są
tego warte, udziel nam -
Fundacji Mapa Pasji i
Fundacji Calamita -
wsparcia na rozwój
programu Questy-
Wyprawy Odkrywców.

 

 

Dowiedz się, jak wspierać »
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Ankieta

W jakim
kierunku dalej

rozwijać
questy?

Prosimy o Twój
głos!

Interesuje nas, co
chciałbyś zmienić w
sposobie działania, a
może również
finansowania questów. Nie
mamy bowiem stałych
źródeł finansowania, a
obecna sytuacja także dla
nas stanowi wyzwanie. 

 

 

Zagłosuj!

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

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

Made with  in REDLINK
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