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Drodzy Questowicze,
Z przyjemnością informujemy Was, że pomimo zimowej aury trwają prace nad
nowymi questami w małopolskiej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na
ziemi namysłowskiej, świdnickiej, w pomorskim Grudziądzu, w Michałowicach pod
Warszawą... Więcej napiszemy już wkrótce!

Zachęcamy Was także do lektury questowego Vademecum, z którego dowiecie
się, na czym polega ukończenie questu i zdobycie dowodu jego ukończenia. W
razie wątpliwości może być on potrzebny do przyznania odznaki questowej
PTTK!
Dziś także kończymy trwający trzy kwartały konkurs Question - Znawca Polski.
Powodzenia wszystkim biorącym udział w zabawie!
Zespół Questy-Wyprawy Odkrywców

Aktualności
Vademecum:
Jak przechodzić
questy
Pieczęć jest uroczym
rękodziełem oraz
dowodem ukończenia
questu. Uwaga wprowadziliśmy zmiany
w regulaminie, aby
odznaki questowe PTTK
trafiały tylko w ręce osób,
które chodzą trasami
questów! Czytajcie
zaktualizowany tekst oraz
regulamin TUTAJ.

Questions FINISZ!
Tuż przed linią mety trzej
czołowi gracze prawie
zrównali się w
klasyfikacji. Będzie
gorąco!
Zapraszamy dzisiaj na
dziewiętnasty, kończący
konkurs etap. O 20:30
bądźcie z nami!

Czytaj więcej! »

Przeczytaj o konkursie i zagraj! »

Wspieraj questy
za darmo!
Możesz wspierać Questy
poprzez FaniMani.pl, nie
ponosząc żadnych
kosztów! Wystarczy
zainstalować
"przypominajkę", która
pozwoli Ci podczas
zakupów w sieci
przekazywać część ich
wartości na konto
Fundacji Mapa Pasji.
Środki tak zebrane, w
porozumieniu z Fundacją
Calamita, przeznaczamy
na ogólnopolski rozwój
programu "Questy Wyprawy Odkrywców".

Questy
Questy w
Namysłowie
Nie wszyscy wiedzą, że w
okresie rozbicia
dzielnicowego istniało
Księstwo Namysłowskie.
Świetność
średniowiecznego
miasta odkrywa nowy
quest, który już możecie
przechodzić z aplikacją.
A to dopiero początek!

Wspieraj nas przez Fundację Mapa Pasji »

Zobacz więcej i ruszaj na QUEST! »

Skarby pod
Warszawą
Co prawda śnieg posypał
dziś w wielu miejscach
Polski, ale żadna zima nie
trwa wiecznie, a nowe
questy w Chojnowskim
Parku Krajobrazowym to
gratka dla dużych i
małych!

Rowerem po Urzeczu

Ruszaj na quest LEŚNA KUCHNIA!
Skarby Zimnych Dołów

Częstochowa na
questowych
trasach
Zatem stało się - questowe
rymy ogarnęły
Częstochowę!
Przewodnikiem na trasie
jest przemysłowiec Izydor
Geisler, którego huta szkła
działa do dziś!
Zapraszamy do dzielnicy
Wyczerpy-Aniołów!
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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