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QUESTY - Wyprawy Odkrywców (z ang. quest – zadanie, zagadka) to
nieznakowane trasy, którymi można wędrować, rozwiązując zagadki
zawarte w wierszowanych wskazówkach. Na końcu drogi na odkrywców
czeka skarb, a w nim pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie trasy.
Wyprawy Odkrywców są oparte na amerykańskiej metodyce Valley Quest,
stworzonej przez Stevena Glazera, który w 2008 roku po raz pierwszy
zaprezentował ją w Polsce. Od tego czasu powstało w Polsce kilkaset takich
tras nazywanych questami. Na portalu www.questy.com.pl prezentujemy
ponad 200 sprawdzonych i działających questów. Wyprawy Odkrywców to
najbardziej doświadczony zespół trenerów w Polsce, który posiada licencję
na wykorzystanie metodyki Valley Quest wydaną przez Stevena Glazera.
QUESTY - Wyprawy Odkrywców są:
ŚWIETNĄ FORMĄ EDUKACJI – mogą je współtworzyć i przemierzać nie
tylko turyści, ale również mieszkańcy (w tym dzieci i młodzież), dzięki
czemu rośnie ich wiedza o regionie, wzmacnia się lokalna tożsamość;
DOSKONAŁYM SPOSOBEM POZNAWANIA MIEJSC – prezentują unikalne
dziedzictwo różnych zakątków kraju – ich historię, kulturę i przyrodę;
ATRAKCYJNE – zawierają zabawne rymowanki i zagadki, zachęcają do
odkrywania otoczenia i poszukiwania skarbu – wyjątkowej pieczęci;
NOWOCZESNE – można z nich korzystać przy użyciu interaktywnej
aplikacji mobilnej na smartfony i tablety;
TAŃSZE I ŁATWIEJ DOSTĘPNE OD TRADYCYJNYCH SZLAKÓW – do ich
przejścia wystarczy ulotka lub aplikacja (nie wymagają infrastruktury ani
ludzi do obsługi).

Oferujemy:
1. Tworzenie tekstów QUESTÓW - Wypraw Odkrywców w wybranej formie:
Metodą warsztatową – trasa jest tworzona w ramach warsztatów
z udziałem młodzieży i/lub dorosłych mieszkańców, którzy stają się jej
współautorami (piszą teksty, tworzą rysunki itp.), po czym trener-ekspert
dopracowuje szczegóły;
Metodą ekspercką – na podstawie dostarczonych informacji o proponowanej tematyce, zakresie treści i przebiegu trasy, ekspert tworzy
samodzielnie opis trasy i przedstawia go do akceptacji.
2. Zamieszczenie gotowych tras na ogólnopolskim portalu internetowym
www.questy.com.pl i ich promocję poprzez profil „QUESTY - Wyprawy
Odkrywców” na Facebooku, media ogólnopolskie i lokalne.
3. Aplikacje mobilne obsługujące wyprawy:
Aplikacja „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” – możliwość dodania
trasy do ogólnopolskiej aplikacji mobilnej (bez konieczności inwestowania w nowe oprogramowanie); aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla
użytkowników systemów iOS i Android; aplikacja działa w oparciu o
geolokalizację, daje możliwość tworzenia zagadek tekstowych, obrazkowych, dźwiękowych, wyświetlania pieczęci i dyplomu ukończenia
questu oraz wiele innych;
Dedykowane aplikacje obsługujące tego typu trasy, tworzone od
podstaw we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami – naszymi
partnerami.
4. Przygotowanie kart wypraw (ulotek questów) – opracowanie projektów
graficznych oraz druk ulotek, broszur, plakatów itp.

www.questy.com.pl

Formy współpracy
Zespół programu „QUESTY - Wyprawy
Odkrywców” tworzą fundacje prowadzące
działalność statutową i gospodarczą, stąd
możliwe są różne formy współpracy:
Współpraca projektowa (bezpłatny udział
w projektach realizowanych przez nasze
fundacje, partnerstwo w projektach)
Realizacja usług w ramach działalności
odpłatnej lub gospodarczej
Podwykonawstwo w projektach innych
organizacji i instytucji

Nasz Zespół
KRZYSZTOF SZUSTKA – trener, moderator,
animator. Od 2008 r. certyfikowany trener
questingu metodą Valley Quest. Ekspert
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
wiosek tematycznych i ekomuzeów. Pomysłodawca programu Questy - Wyprawy Odkrywców. Realizator wielu działań dot. questów
w Polsce, Czechach i Niemczech. Konsultował
ponad 200 questów oraz prowadził około110
szkoleń, spotkań i prelekcji dot. questów.

KRZYSZTOF FLORYS – geograf, ekspert
w zakresie turystyki dziedzictwa, certyfikowany trener questingu metodą Valley Quest. Od
2008 roku realizator wielu projektów dot.
questów w Polsce (konsultacje ponad 180
tras). Współtwórca kilku mobilnych aplikacji
i systemów odznak questowych. Autor badań
i opracowań turystycznych, koncepcji tras
turystycznych, znakarz szlaków, przewodnik
i pilot wycieczek.

KAROLINA LIKHTAROVICH – ekspert
w dziedzinie rozwoju lokalnego, turystyki
dziedzictwa i ekoturystyki, autorka strategii
rozwoju turystyki, trener Questów - Wypraw
Odkrywców: stworzyła i konsultowała ponad
90 questów w kraju i za granicą. Ekspertka
w projekcie „Questing - wyprawy odkrywców
w Puszczy Białowieskiej” (laureata III miejsca
w konkursie Podlaskiej ROT na najlepszy
produkt turystyczny woj. podlaskiego 2015).

ANNA JARZĘBSKA – trenerka Questów –
Wypraw Odkrywców, moderatorka, graficzka,
specjalistka w zakresie PR i promocji, autorka
i realizatorka wielu projektów questowych.
Współtworzyła i konsultowała kilkadziesiąt
questów w Polsce, jest autorką projektów
graficznych ulotek questowych, plakatów,
animacji nt. questów oraz przekładów
questów na język angielski. Współtworzyła
także aplikacje mobilne z questami.
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ZACHÓD:
woj. opolskie, dolnośląskie,
wielkopolskie, pomorskie,
zachodniopomorskie,
lubuskie

www.questy.com.pl
PÓŁNOC: woj. mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
podlaskie, warmińsko-mazurskie
Karolina Likhtarovich
Fundacja Inicjatyw
Rozwojowych i Edukacyjnych
tel. 605 190 270, e-mail:
karolina@questy.com.pl

Krzysztof Szustka
Fundacja Calamita
tel. 512 312 215
e-mail: info@questy.com.pl

POŁUDNIE: woj. śląskie, łódzkie, lubelskie,
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Fundacja
Mapa Pasji

Krzysztof Florys i Anna Jarzębska
Fundacja Mapa Pasji
tel. 601 698 175, e-mail: mapapasji@questy.com.pl

