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QUESTY TAJEMNICE 
MILITARNYCH PODZIEMI

Questy TAJEMNICE 
MILITARNYCH PODZIEMI
5 x trasy okrężne o długości od 1 do 4 km

CZAS PRZEJŚCIA: 1 – 3 godziny

KOD QR: przekierowanie do formularza Google

ARKUSZ NOTATNIKOWY: papierowy, do odebrania przy 
wejściu do obiektów

FORMULARZ GOOGLE: teksty, zdjęcia, rysunki i mapy opro-
wadzające po trasie

PYTANIA: udzielając właściwej odpowiedzi, przesuwasz się 
w formularzu Google i w terenie do kolejnego przystanku

PODPOWIEDZI: na trasie na tablicach ścieżek edukacyjnych, 
na drogowskazach i innych tabliczkach

ODPOWIEDZI: zapisuj w przygotowanych polach na arkuszu 
notatnikowym

HASŁO: pokaże się po uporządkowaniu we właściwej kolej-
ności kolorowych ponumerowanych liter 

NAGRODA: po przekazaniu hasła



ZOBACZ I ZBADAJ: 

 Twierdzę STACHELBERG
 Miasto TRUTNOV
 Grupę warowną HANIČKA
 Podziemne Miasto OSÓWKĘ
 Podziemną fabrykę ARADO

Wszystkie trasy są okrężne i liczą od 1 do 4 km długości. 
Przejście zajmuje od jednej do trzech godzin.

Kod QR znajduje się przy wejściu do obiektów. Po jego 
wczytaniu do smartfona uzyskasz dostęp do interaktywne-
go formularza umieszczonego w środowisku dokumentów 
Google. Odbierz także wydrukowane na papierze arkusze 
notatnikowe. Formularz za pomocą tekstów, zdjęć, rysunków
i map poprowadzi Cię trasą Questu. Przygotowano tu pyta-
nia, a poprawne odpowiedzi na nie skierują Cię na kolejne 
przystanki. 

PODPOWIEDŹ CZEKA NA KAŻDYM ROGU... 
OBSERWUJ TABLICE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH, 
TABLICZKI PAMIĄTKOWE, WSKAZÓWKI...

Pełną przygód wędrówkę po trasie Questu zwieńczysz, 
rozwiązując hasło. A gdy je przekażesz, zdobędziesz wyjąt-
kową nagrodę i będziesz mógł wyruszyć na Questy TAJEM-
NIC MILITARNYCH PODZIEMI do kolejnych obiektów!!! 

TAJEMNÝCH MÍST 
TRAS
DOBRODRUŽSTVÍ NA VLASTNÍ KŮŽI

ZAŽIJTE A PROZKOUMEJTE:
 
 Pevnost STACHELBERG
 Město TRUTNOV
 Pevnost HANIČKU
 Podzemní město OSÓWKA
 Podzemní továrnu ARADO

Všechny trasy jsou okružní, měří od 1 do 4 km. 
Časová náročnost je tak od jedné do tří hodin.

QR kód je umístěn u vstupu do objektů, po jeho načtení do 
chytrého telefonu se dostanete do interaktivního formuláře 
umístěného v  prostředí Google Dokumentů. Vyzvedněte si 
také papírové záznamové archy. Formulář vás provede pomocí 
textů, fotografií, obrázků a map trasou Questu. Těšit se může-
te na otázky, které vás při správných odpovědích povedou na 
další zastávky. 

NÁPOVĚDA ČÍHÁ NA KAŽDÉM ROHU… 
SLEDUJTE TABULE NAUČNÝCH STEZEK,
PAMĚTNÍ CEDULKY, INDICIE…

Dobrodružné putování trasou Questu korunujte vyluštěním 
tajenky. Po jejím odevzdání získáte jedinečnou cenu, a hurá na 
Questy TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO PODZEMÍ do dalších objektů!!! 

Questy TAJEMSTVÍ 
VOJENSKÉHO PODZEMÍ
5 x okružní trasy v délce 1 až 4 km

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 až 3 hodiny

QR KÓD: odkaz na Google formulář

ZÁZNAMOVÝ ARCH: papírový, k dostání ve vstupním 
prostoru objektů

GOOGLE FORMULÁŘ: texty, fotografie, obrázky a mapy 
provázející trasou

OTÁZKY: při správné odpovědi posun v Google formuláři 
i v terénu na další zastávku

NÁPOVĚDY: v průběhu trasy na tabulích naučných stezek, 
rozcestnících a dalších cedulkách

ODPOVĚDI: zapisovat do předtištěných políček 
v záznamovém archu

TAJENKA: odhalí se srovnáním podbarvených očíslovaných 
písmen do správného pořadí

CENA: po odevzdání tajenky

TAJEMNICZYCH MIEJSC  
TRAS
WSPANIAŁYCH PRZYGÓD 


