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Drodzy Questowicze,
Ze względu na jutrzejsze święto wyjątkowo publikujemy newsletter w środę.
Działamy coraz intensywniej! W czerwcu powstały dla Was liczne questy, a jeszcze
liczniejsze są w przygotowaniu. Obrosły zwłaszcza Wielkopolska i Małopolska,
nadchodzi premiera kolejnych questów dolnośląskich. Oprócz nowych "Skarbów

Górali" Małopolska wkrótce wzbogaci się o wiele questów działających na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, a powstałych w ramach projektu "Jurajskie wyprawy
odkrywców". Lato zapowiada się gorąco!
Pozdrawiamy, życząc dobrej zabawy.
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
VI etap
konkursu!
To już przedostatni etap
pierwszego kwartału!
Dwa tygodnie temu
pierwsze miejsce
ponownie przypadło
Cytrynq, gratulujemy! Nic
jednak nie jest jeszcze
rozstrzygnięte.
Zapraszamy jutro o
20:30 do zabawy!

Rok pucheroka
Jeśli nie wiecie jeszcze, co
to są (a właściwie - kto to
są) pucheroki, z nami
możecie szybko nadrobić
braki!
Z okazji roku pucheroka
powstanie bowiem
wkrótce quest w
Zielonkach. Zapraszamy
na nasz fanpejdż oraz na
stronę gminy Zielonki.

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Zobacz więcej na naszym fanpejdżu »

Questy
Nowe skarby w
górach
Małopolski
Dawno nie powstał tak
duży pakiet nowych
questów góralskich!
Zapraszamy na cztery
nowe wyprawy
odkrywców. A to nie
wszystko - czeka na Was
także quest w Piwnicznej,
na razie niedostępny z
powodu zamkniętych
granic.

Czytaj więcej i pobierz questy »

Quest nad
Jeziorkiem
Daisy
Jedno z najbardziej
malowniczy miejsc w
Polsce znajduje się w
województwie
dolnośląskim, na terenie
Książańskiego Parku
Krajobrazowego.
Już niebawem będziecie
mogli spacerować
tamtędy, rozwiązując
zagadki!

Zobacz zdjęcia i przeczytaj więcej »

O strażakach w
Burkatowie
Burkatów to licząca
niespełna pół tysiąca
mieszkańców wieś w
gminie Świdnica. Jej
dumą jest posiadająca
ponad 70-letnią tradycję
jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej KSRG
Burkatów.
Wkrótce zaprosimy na
quest o strażakach!

Przeczytaj więcej na naszym fanpejdżu »

Czy wiesz, że...
Trwa promocja darmowe
paszporty!
Czy wiesz, jak za darmo
zdobyć paszport
questowy?
Zachęcaj bliskich,
przyjaciół, znajomych do
ściągnięcia naszej aplikacji
i zarejestrowania się!
Zobacz więcej »

Ankieta

Wyznacz nam
kierunki
rozwoju.
Prosimy o Twój
głos.
Bardzo zależy nam na
Waszych głosach w tej
ankiecie! Interesuje nas
Wasza opinia i pomysły na
sposób działania
programu QuestyWyprawy Odkrywców oraz
jego finansowanie.

Kliknij, by wypełnić ankietę

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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