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Drodzy Questowicze,
Mamy środek maja, słońce świeci dla nas coraz jaśniej, ale sytuacja wciąż jest niejasna.
Niektórzy z Was - pomimo pewnych trudności związanych z epidemią - już ruszyli na
questowe trasy! Z myślą o pełnych pasji Odkrywcach rozpoczęliśmy wiosenne porządki,
których celem jest sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie skarbów. Niezmiennie
będziemy wdzięczni każdemu, kto da nam znać o jakichś brakach! :)

Ciągle też powstają dla Was nowe questy! Powoli zaczynamy pracować w terenie, a i
zebranego materiału mamy dość, by oferować Wam kolejne porcje dobrej zabawy. Jesteśmy
przekonani, że questy przechodzone w miejscach zacisznych to znakomity sposób na
przetrwanie epidemii w dobrym samopoczuciu i fizycznej formie. Czego sobie i Wam
życzymy.
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców
.

Aktualności
Wiosenny
przegląd
questowy
Opiekunowie! Odkrywcy!
Wiosna w pełni, konieczny
jest remanent skarbów!
Jeśli jesteś opiekunem
questu, napisz do nas,
wyślemy Ci wskazówki i
materiały. Jeśli questujesz
i na końcu trasy nie było
skarbu - także daj nam
znać! Dziękujemy!

Napisz do nas »

Nowy regulamin
strony
Zaktualizowaliśmy
regulamin naszego
serwisu internetowego
questy.com.pl.
Dodaliśmy między innymi
informację o
możliwościach, jakie daje
posiadanie konta.

Przeczytaj regulamin »

Rusza
IV etap!
Przekraczamy półmetek
pierwszego
konkursowego kwartału,
na koniec którego
rozdamy pierwsze nagrody
w konkursie!
Na prowadzeniu ciągle
Cytrynq, ale zwyciężczyni
ostatniego etapu, Prima,
Zgódeczki oraz inni
znawcy polskich ścieżek
nie dają za wygraną!
Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Questy
Quest na
Urbaniej Górze
Urbania Góra to nie tylko
jedyny w swoim rodzaju
krajobraz Beskidu
Wyspowego, ale również
dzieło ludzkich rąk. To tu
miejscowy rzeźbiarz
Józef Wrona stworzył
Kalwarię Tokarską. Góra
tętni miłością do sztuki,
duchową wrażliwością oferując niezapomnianą
wycieczkę.

Zobacz więcej (w tym krótki film) »

O zakochanym
lotniku i
niejednym
pomniku
Zapraszamy na nowy
quest do Mórki, w gminie
Śrem! Poznacie atrakcje
kulturowe i przyrodnicze
wsi - w tym historię rodziny
powstańca
wielkopolskiego Unruga,
architekturę drewnianego
kościoła i legendę
cudownego obrazu - oraz
wypoczniesz w otoczeniu
pomników
przyrody i jeziora Mórka.

Przejdź do questu »

Ankieta
W jakim
kierunku dalej
rozwijać
questy?
Prosimy o Twój
głos!
Ciągle potrzebujemy
Waszych głosów w tej
ankiecie! Interesuje nas
Wasza opinia i pomysły na
sposób działania
programu QuestyWyprawy Odkrywców i
jego finansowanie.
Wypełnijcie teraz!
Kliknij, by wypełnić ankietę

Czy wiesz, że...
Święto Muzeów
18 maja jak zwykle na
całym świecie obchodzone
jest święto muzealników
ustanowione przez
Międzynarodową Radę
Muzeów. Zapraszamy na
questy prowadzące po
polskich placówkach!
(kliknij w zdjęcie)

Zobacz więcej »

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.
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