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Drodzy Questowicze,
Mamy przed sobą wiele gorących dni. Choć w ostatnich dwóch tygodniach
liczba czynnych questów nie wzrosła - bez obaw, pracujemy nad pokaźną
liczbą kolejnych, które już wkrótce ujrzą światło dzienne! Na celowniku są

Jura Krakowsko-Częstochowska, Sudety i Karpaty, pośród wielu innych
kierunków!
Bądźcie aktywni, zapraszajcie znajomych do zabawy, dzielcie się wrażeniami
na stronie grupy Questy - Polska nieznana w zagadki ubrana, oznaczajcie
nasz profil na Instagramie - i piszcie do nas w razie potrzeby, zawsze
postaramy się pomóc!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Otwieramy drugi
kwartał
konkursu
Pierwszy kwartał za nami zwyciężczynią została
Cytrynq, która
zgromadziła 53 punkty.
Raz jeszcze gratulujemy!
Dziś o 20:30 zapraszamy
na 8 etap. Walka o
nagrody kwartalne
zaczyna się od początku!

Webinar w
Szczawnicy!
Chodziliście szczawnickim
questami i chcielibyście
jeszcze zgłębić temat?
Już w ten piątek o
godzinie 14:00 Skarby
Górali rozpoczną na
facebooku transmisję
kolejnego webinaru:

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

"Wody szczawnickiego
uzdrowiska".
Zobacz film promocyjny »
Idź do wydarzenia »

Questy
Chodź na
podróże po
Jurze!
W to lato szczególnie
gorąco zapraszamy Was
na Jurę KrakowskoCzęstochowską, gdzie
oprócz już aktywnych
questów powstanie
szereg kolejnych,
działających w
najbardziej
malowniczych, słynnych
miejscach Jury.
Projekt współfinansuje
Województwo Małopolskie.

Rymujemy w
Częstochowie
W dzielnicy WyczerpyAniołów w Częstochowie
znajdziecie tereny
rekreacyjne, zabytkowe
fabryczne osady,
jurajskie skałki, a już
wkrótce - także skarb!

Czytaj o Jurajskich Wyprawach Odkrywców »

A na końcu policzymy
- wszystkie
częstochowskie rymy!

Zobacz więcej! »

Czy wiesz, że...
Sto lat Bitwy
Warszawskiej
W tym roku obchodzimy
stulecie największego
polskiego zwycięstwa
wojennego czasów
współczesnych, które
uchroniło naszą część
Europy przed podbojem
przez bolszewicką Rosję.
Zapraszamy na questy
na szlaku Bitwy!
Zobacz więcej »

Ankieta
Jakich questów
jest za mało?
Questy historyczne,
kulturowe, a może
przyrodnicze? Decyduj o
kierunkach rozwoju
questów!
Jedno pytanie - jedno
kliknięcie.

Kliknij, by odpowiedzieć

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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