Na tropie skarbów
Każdy może zostać poszukiwaczem skarbów. Zapraszamy do turystycznej zabawy w powiecie poznańskim – „Na
tropie skarbów”. Na najbardziej wytrwałych detektywów czekają wspaniała zabawa i upominki.

Gra terenowa czyli quest to nic innego, jak połączenie turystyki z zagadkami, które mogą być doskonałym
sposobem zwiedzania urokliwych miejsc. Zasady są proste. Należy poszukać ukrytego na terenie powiatu
symbolicznego skarbu – pieczęci. Drogę wskazują zadania i zagadki umieszczone na ulotkach questowych z
rymowanymi podpowiedziami i specjalną mapą.
– Gry terenowe są sympatycznym sposobem promocji naszego powiatu, prezentują jego dziedzictwo, kulturę,
przyrodę także historię. Są atrakcyjne, gwarantują dobrą zabawę i stanowią świetną formę edukacji, ale i
spędzenia wolnego czasu – zachęca Jan Grabkowski, starosta poznański.
Zadaniem uczestników akcji „Na tropie skarbów” jest przejście sześciu dowolnych tras questów na terenie
powiatu poznańskiego (z wyłączeniem Poznania). Potwierdzeniem przejścia trasy jest odcisk pieczęci na ulotce
questowej oraz na specjalnej Karcie Przygody. Można je otrzymać na stoisku powiatu poznańskiego podczas
imprez plenerowych, w punktach informacji turystycznej w Poznaniu, Mosinie, Pobiedziskach lub Puszczykowie.
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www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow oraz www.regionwielkopolska.pl/questy.
Po zebraniu sześciu pieczęci zapraszamy do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub do wyżej
wymienionych punktów informacji turystycznej po odbiór specjalnego upominku od TRAMPka i TeniSówki –
maskotek powiatu poznańskiego.
– Questy to świetna propozycja na aktywny weekend. Trasy części z nich rozpoczynają się na dworcach
kolejowych, co pozwala połączyć zabawę z wycieczką Poznańską Koleją Metropolitalną. Poszukiwanie
turystycznych „skarbów” przynosi sporo frajdy, pozwalając niejako przy okazji odkryć sekrety i tajemnice
miejscowości wokół Poznania – mówi Jan Mazurczak, prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
Akcję „Na tropie skarbów” organizują powiat poznański i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna we
współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Kolejami
Wielkopolskimi.
– W naszej zabawie nie ma ograniczeń wiekowych. Potrzebne są za to zapał, chęci i sporo animuszu. Przyda się
też wyobraźnia oraz zamiłowanie do logicznego myślenia. Ostrzegam: to wciąga! – śmieje się Aleksandra
Warczyńska, autorka i popularyzatorka questów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Więcej informacji:
www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem
Wydrukuj kartę przygody (PDF)

