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Zaproszenie na 

Warsztaty tworzenia Questów z LGD „Korona Sądecka” 
 

Paszyn, Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Korony Sądeckiej,  

(budynek plebanii w Paszynie) 

28-29.11.2018 r. 
 

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach pt  

„Tworzymy 2 QUESTY z LGD Korona Sądecka” z metodyki Valey Quest.  

Podczas w/w warsztatów zostaną stworzone dwa questy – wyprawy odkrywców  

na terenie działania LGD Korona Sądecka. 

 

Kto może wziąć udział? Zapraszamy przewodników, regionalistów, pracowników ośrodków kultury oraz 

bibliotek jak również lokalnych działów promocji i turystyki urzędów; nauczycieli, gestorów bazy 

turystycznej, osoby interesujące się dziedzictwem i innowacyjnymi technikami aktywnego poznawania 

miejsc. 

 

Zapewniamy: 

 udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów metody Valley Quest,  

 wyżywienie podczas warsztatów (obiady i przerwy kawowe), 

 materiały warsztatowe, 

 dobrą, twórczą zabawę, po której powstaną dwa questy. 
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Ramowy program warsztatów 

Dzień I,  28.11.2018 

Godz. Temat 

09.00 – 09.15 Powitanie i przedstawienie się uczestników, omówienie programu warsztatów 

09.15 – 10.00 Prezentacja metody Valley Quest 

10.00 – 11.00 
Wstępna inwentaryzacja zasobów dziedzictwa, ustalenie motywów przewodnich 
2 questów oraz ich potencjalnych tras  

11.00 – 13.30 Praca w terenie – odwiedzenie wybranych miejsc na potencjalnej trasie questów 
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13.30 – 14.30 Opracowanie informacji zebranych w terenie – ustalenie ostatecznej trasy questów 

14.30 – 15.45 Praca w terenie w zespołach roboczych – tworzenie wierszowanej instrukcji questu 

15.45 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia warsztatów 
 

Dzień II  29.11.2018 

Godz. Temat 

09.00 – 09.15 Powitanie, omówienie programu drugiego dnia warsztatów 

09.15 – 12.00 Praca w terenie w zespołach roboczych - tworzenie instrukcji questów. c.d. 

12.00 – 14.45 
Prezentacja i naniesienie poprawek do stworzonych tras, przygotowanie pieczątek, 
elementów graficznych, map i instrukcji do questów 

14.45 – 15.45 Promocja questów i poprzez questy, opieka nad Wyprawą Odkrywców 

15.45 – 16.00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

 

            Prowadzący trenerzy z Fundacji Mapa Pasji 

W trakcie zajęć zaplanowane są przerwy 

kawowe i obiadowe. 

Część zajęć będzie odbywała się w terenie. Proszę 

pamiętać o wygodnym obuwiu, oraz 

odpowiednim ubraniu. 
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Zgłoszenia prosimy przesyłać do biura LGD Korona Sądecka lub zgłosić osoby telefonicznie  

do dnia 26.11.2018 r  do godz. 14.00:  

LGD ''KORONA SĄDECKA 
ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec,  
tel. 18 414 56 55, 660 675 601  

stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
 

 

 

 

Warsztaty tworzenia questów prowadzone będą są w związku z realizacją projektu  
pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  
poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

 


