
 

 

  

Rozeznanie rynku na usługę wykonania QUESTÓW 
 

dla Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie 

oraz Stowarzyszenia „Półbocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka” z siedzibą we Władysławowie 

 

 

Informacje dotyczące projektu: 
 
1. Miejsce 
 
Miejscem realizacji questów jest obszar działania Stowarzyszeń: 
-  „Bursztynowego Pasażu”: Gmina Gniewino i gmina wiejska Wejherowo 
- „Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej”: Starostwo Puck, Miasto Puck, Gminy: 
Puck, Kosakowo, Władysławowo, Krokowa, Jastarnia, Hel. 
 
2. Czas realizacji 
 
Projekt będzie realizowany na przełomie lat 2020 / 2021. Termin realizacji jest uzależniony 
od harmonogramu pracy stowarzyszeń oraz wytycznych Urzędu Marszałkowskiego i może 
ulec zmianie. 
 
3. Tematyka questów 
 
Tematy questów są ściśle związane ze specyfiką regionu. Przed przystąpieniem do realizacji 
projektu zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli gmin, stowarzyszeń oraz innych 
organizacji mających wpływ na kształtowanie turystyki, historii i kultury, obszaru opisanego 
w pkt. 1, na którym zostaną opracowane szczegółowe wytyczne dot. tematyki oraz przebiegu 
questów. Przy podejmowaniu decyzji będzie brana pod uwagę opinia firm zajmujących się 
questingiem. 
 
4. Elementy projektu: 
 
a) stworzenie minimum. 10 ścieżek questingowych 
b) zaprojektowanie oraz wydruk ulotek promujących powstałe ścieżki (do 1 ścieżki 
questingowej zakładamy druk 3 tys. ulotek, kolor 4/4, papier kreda matowy 170 g, format A4 
składane w poziomie do DL) 
c) opracowanie i wykonanie nowoczesnej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej na 
urządzenia przenośne, ( wg najnowszych trendów oraz dostosowane do wymogów 
najnowszego oprogramowania znajdującego się obecnie na rynku) 
- organizacja jednodniowego szkolenia z tworzenia questów (miejscem spotkania będzie 



 

 

 

Gniewino lub Władysławowo), 
- zaprojektowanie oraz wykonanie upominków tematycznych (np. pieczątek, map, plecaków, 
kompasów, czapeczek itp.), 
- organizacja wyjazdu studyjnego do miejsc, w których funkcjonują szlaki questingowe 
(wyjazd 2 dniowy z noclegiem, pełnym wyżywieniem, opieką pilota / przewodnika, 
zwiedzaniem szlaków, ilość osób: 40, bez kosztów transportu) 
 
Ostateczna „zawartość” projektu uzależniona jest od kosztów realizacji poszczególnych jego 
części (wymienionych powyżej). 
 
4. Termin nadsyłania odpowiedzi  

– 22 marca 2019 r. 

 
5. Forma nadsyłania odpowiedzi 
 
Skan wypełnionego, opieczętowanego i podpisanego formularza (załącznik nr. 1  
do rozeznania rynku) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
biuro@bursztynowypasaz.pl  
 
6. Kontakt 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Justyna Wiszniewska 
Specjalista ds. promocji i współpracy 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” 
tel. 535 310 828 
biuro@bursztynowypasaz.pl 
 
bursztynowypasaz.pl 
plgr.pl  
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