
Partnerzy Projektu:

Publikacja jest współfinansowana przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Pierwszy w Polsce Maraton Quest jest imprezą o cha-
rakterze rekreacyjno – turystycznym, podczas której 
zadaniem turystów-zawodników będzie przejście 
w ciągu dwóch dni jak największej ilości przygotowa-
nych questów (wypraw odkrywców), rozwiązywanie 
zadań i poleceń oraz skuteczne dojście do skarbu.

W Maratonie mogą wziąć udział miłośnicy wypraw 
odkrywców w każdym wieku.

uczestnicy Maratonu będą mogli przemieszczać się 
po szlakach questów za pomocą mobilnej aplikacji 
na smartfonie, tablecie (system android, ioS) lub 
za pomocą tradycyjnej instrukcji papierowej w formie 
ulotki. Szlaki dla poszukiwaczy skarbów prowadzą po 
urokliwych zakątkach nadwiślańskiego trójkąta tury-
stycznego w okolicach Nałęczowa, Kazimierza 
Dolnego i Puław na Lubelszczyźnie.

Dla wszystkich uczestników organizator przewidział 
pamiątkowe certyfikaty a dla zwycięzców nagrody 
rzeczowe.  

Punkt startowy i centrum organizacyjne Maratonu 
znajdować się będzie w Nałęczowie. 

organizator przyjmuje zgłoszenia na specjalnych 
kartach do 28 kwietnia br.

Więcej informacji na www.krainarowerowa.pl

organizator iMPrezy „Maraton QueSt”:

FuNDacja „TurysTyczNa LubeLszczyzNa” 
rudy 3, 24-130 końskowola

tel. 604 113 446 lub 731 538 039
email: ftl.biuro@gmail.com
www.krainarowerowa.pl 

Pierwszy w PoLsce

MaraToN QuesT 
Nałęczów 2014

2 – 3 maja 2014 r. 
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P r o g r a M  i M P r e z y :

02.05.2014 r. (piątek)
9.00   rejestracja uczestników  

(nałęczowski ośrodek kultury, al. Lipowa 6, nałęczów),

10.00   zapoznanie uczestników z ideą imprezy, przedstawienie 

zasad przyznawania punktów i nagród,

10.30   odprawa techniczna, pobranie questów

11.00   rozpoczęcie Maratonu

18.00  Powrót z Maratonu

19.00   obiadokolacja, podsumowanie dnia (nałęczów)

03.05.2014 r. (sobota)
od rana do godz. 13.00 Maraton

13.00  Powrót z Maratonu, przekazanie wypełnionych questów 

(nałęczowski ośrodek kultury, al. Lipowa 6, nałęczów)

14.00  obiad (nałęczów)

16.00  ogłoszenie wyników Maratonu,  

rozdanie nagród dla zwycięzców

17.30  zakończenie imprezy

to tutaj rozegra się 
pierwszy w Polsce 
MaraToN QuesT


