
 

 

 Projekt  „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróŜnorodności Polski Południowo-Wschodniej korzysta  
 z dofinansowania w kwocie 212 500,00 zł pochodzącego  z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  
 

ZAPROSZENIE 

Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY zaprasza na 

bezpłatne warsztaty z Questingu: 

� samorządowców,  

� działaczy lokalnych (LGD, stowarzyszenia),  

� nauczycieli,  

� młodzież, 

� pracowników instytucji kultury i turystyki, 

� pracowników RPN i Nadleśnictwa, 

� pracowników obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych, 

� oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie włączyć się w prace na rzecz zachowania  

i promowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Zwierzyńca w innowacyjny sposób. 

 

Zwierzyniec  22-23 czerwiec 2015 r.   

(Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec) 

 

PROGRAM WARSZTATÓW 

22.06.2015. godz. 10.00 – 16.00 

1.  Metodologia tworzenia Questu 
− Questing – ujęcie teoretyczne 

− Questing jako innowacyjna forma interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu 
− Przykłady szlaków Questingowych w Polsce 

− Etapy i metody tworzenia Questów 

 

2.  Analiza potencjału turystycznego Zwierzyńca – walory przyrodnicze, kulturowe, ciekawe miejsca, ludzie,              

legendy, historia 

3.  Przygotowanie dwóch tras Questingowych – praca z mapą, wyjście w teren (wybór trasy, określenie czasu 

przejścia, wybór i opis obiektów) 

23.06. 2015. godz. 10.00 – 16.00 

 
1.  Praca z tekstami, opracowanie zagadek i zadań 
2.  Wyjście w teren – testowanie opracowanych tras questingowych i przygotowanych zadań 
3.  Opracowanie wizerunku graficznego Questu (mapa, rysunki, schematy, pieczątka)  

*Z uwagi, iż w programie przewidziane są zajęcia w terenie prosimy o odpowiedni strój i obuwie. 

 
W trakcie warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe oraz usługę cateringową. 
Zapisów można dokonywać telefonicznie:  tel. +48 17 8651707, kom.: 603 374 878 

lub mailowo: promocjabioroznorodnosci@gmail.com do 18.06.2015 r. 
 

Liczba miejsc ograniczona! 
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Tematyka warsztatów dotyczyła będzie metodologii oraz praktycznego opracowania Questingów. 

 

Questing to turystka z zagadkami, odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru  

w oparciu o nieoznakowane w terenie ścieżki i trasy, według wierszowanych wskazówek, zagadek i map.  

Questing to także okazja do ciekawego poznawania „Małej Ojczyzny”. To również forma nauki  

i sposób na zdobywanie nowych umiejętności, który może być wykorzystywany w nauczaniu i wychowaniu.  

Trasy Questingowe stanowią innowacyjny produkt turystyczny poszerzający istniejącą już ofertę oraz 

są elementem marketingu. 

Uczestnicy warsztatów poznają zasady oraz zdobędą umiejętność samodzielnego opracowywania 

Questingów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


