


  

 

Odpowiedzi należy przesłać za pomocą formularza ze strony internetowej.  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, tzw. RODO), przesyłający wyraża zgodę na publikację na liście osób, które przebyły trasę TRInO. 

PK 1 
Droga Krzyżowa wyrzeźbiona przez miejscowego artystę Ryszarda Hamerskiego. 

Ile osób jest wymienionych na tablicy pamiątkowej? 

PK 2 
Stary Cmentarz, założony pod koniec XVII wieku, czynny do 1895 r. 

W którym roku wybudowano kaplicę? 

PK 3 
Tablica poświęcona Józefowi Szalayowi, twórcy Uzdrowskia. 

Czego był prekursorem? 

PK 4 
Ul. Główna 30. Tablica poświęcona Witkacemu, częstemu gościowi znajdującej się tu willi. 

Czego był artystą? 

PK 5 
Park Dolny. Sztuczna grota, poświęcona pamięci Mikołaja Zbylikiewicza, działaczowi 
galicyjskiemu, który wytyczył szlak z Szczawnicy do Czerwonego Klasztoru. 

Jakie narody wymienione są na tablicy? 

PK 6 
Kaplica Parafii Św. Wojciecha. 

Kogo podźwignie Pan? 

PK 7 
Ul. Słowackiego 7. Godło Szalayowskie - drewniana tablica znajdująca się na budynkach,  
w których wynajmowane są pokoje dla kuracjuszy, wczasowiczów i turystów. 

Jak brzmi nazwa na tablicy nad wejściem? 

PK 8 
Tablica „Szczawnica Uzdrowisko”. 

Kto siedzi na książce? 

PK 9 
Tablica poświęcona Marii Konopnickiej. 

W którym roku gościła tutaj pisarka? 

PK 10 
Miejsce pamięci narodowej – cmentarz z 1895 roku. 

Jakie jest pamiętanie o minionych dziejach? 

PK 11 
Koci Zamek, miejsce to pełniło rolę obronną. 

W którym wieku wprowadzono nazwę „tabor”? 

PK 12 
Miejsce, gdzie polegli Konfederaci Barscy. 

Kto jest autorem obrazu? 

PK 13 
Rzeźba „Górala na skale Kotuńka” z 1997 roku, za którą znajduje się tor kajakowy. 

Jakiego koloru, oprócz białego, są tyczki na torze? 

PK 14 
Szczawnica Przystań. Pomnik poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. 

W którym roku odbył się Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu? 

PK 15 
Tablica „Visit Malopolska” poświęcona atrakcjom regionu. 

Ile zamków jest opisanych? 

PK 16 
Most Słowika-Dzwona, najwybitniejszego poety pienińskiego. Tablica o projekcie unijnym. 

Jaka Gmina jest partnerem projektu? 

PK 17 
Zabytkowa Willa Wanda, była hotelem pierwszej kategorii. 

Jaką rolę pełniła po II wojnie światowej? 

PK 18 
Tablica poświęcona Janosowi Esterhazy, czechosłowackiemu politykowi węgierskiego  
i polskiego pochodzenia 

W którym roku odsłonięto tablicę? 

PK 19 
Szlak Podróżników i Odkrywców Szczawnicy. 

Kto sprawuje opiekę nad szlakiem? 

PK 20 
Drogowskaz ze szczytami przy dolnej stacji kolejki na Palenicę. 

Która góra znajduje się najdalej? 
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