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Wstępniak

Regulamin

Witamy Was na siódmej edycji ZjAvy!
Przed Wami dwa dni wypełnione grami bez prądu – sesjami, larpami, planszówkami, karciankami; strategiami o rozbudowanych
sceneriach i tymi niepozornymi gierkami, które mieszczą się w kieszeni. Cieszymy się, że razem z nami chcecie poznawać tytuły
przypominające, o co chodzi w grach bez prądu: o spędzanie czasu w dobrym towarzystwie, wspólną zabawę i zapomnienie
o mijających godzinach. (Nie martwcie się, Games Room i stoiska RPG są całodobowe, nikt Was nie wyrzuci w środku rozgrywki!)
W przerwach od poznawania kolejnych światów zajrzyjcie do sal prelekcyjnych. Może zainteresują Was prototypy testowane właśnie na ZjAvie? Lub poznacie triki, które będziecie chcieli wypróbować na własnych sesjach?
Mamy nadzieję, że przygotowane atrakcje spełnią Wasze oczekiwania. W imieniu całego zespołu pracującego nad ZjAvą chcemy
życzyć Wam fantastycznego weekendu!
Koordynatorzy główni ZjAvy7
Marcin „Kopczyn” Kopczyński
Weronika „Mau” Rędziniak
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§1. Konferencja Zimowa Jazda Avangardowa - ZjAva 7, zwana dalej Konwentem, odbywa się w dniach 6-7 lutego 2016 r. w Gimnazjum nr 48 im.
Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie.
§2. Głównym organizatorem Konwentu jest Stowarzyszenie Miłośników
Fantastyki „Avangarda”, współpracujące z Gimnazjum nr 48 im. Jana
Pawła II. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” (KRS 0000272294, REGON
140858970, NIP 113-26-66-535), zwane dalej Stowarzyszeniem.
§3. Terenem Konwentu jest budynek Gimnazjum nr 48 im. Jan Pawła
II przy ulicy Deotymy 25/33 oraz przylegający do niego ogrodzony teren. Na terenie Konwentu wolno przebywać od godziny 9:00 w sobotę
6 lutego 2016 roku do godziny 17:00 w niedzielę 7 lutego 2016 roku
(z wyjątkiem uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz
wolontariuszy). Ponadto ze względów bezpieczeństwa obiekt może być
zamknięty w nocy od godziny 2:00 do 6:00; wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą Organizatorów.
§4. NA TERENIE KONWENTU OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA LEKKIE.
Za obuwie lekkie uważa się kapcie, obuwie wiosenne (baleriny) i obuwie sportowe nie niszczące nawierzchni hali sportowej - lekkie tenisówki
lub adidasy. W przypadku braku takiego obuwia prosimy o zgłoszenie
się do obsługi szatni po zakup ochraniaczy foliowych na buty lub kapci
jednorazowych. Niedopuszczalne jest noszenie ochraniaczy na obuwiu
ciężkim lub potencjalnie niszczącym nawierzchnię. W szczególności,
lecz nie wyłącznie, dotyczy to glanów, martensów, obuwia desantowego
(wojskowego), szpilek i innych.
§5. Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu lub
jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie. Wszyscy Uczestnicy Konwentu, włącznie z organizatorami, wolontariuszami i i twórcami
programu, wnoszą identyczną opłatę akredytacyjną.
§6. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą
wziąć osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez Organizatorów warunkach. Osoby
te zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Konwentu mogą przebywać
pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych
indywidualnie przez Organizatora.
§7. Zgodę na udział w Konwencie można uzyskać od Organizatora lub
upoważnionego wolontariusza na stanowisku akredytacyjnym po spełnieniu następujących warunków:
a. wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem
i datą urodzenia, b. w przypadku osób poniżej 18. roku życia – przekazanie pisemnej zgody na udział, podpisanej przez rodzica lub opiekuna
prawnego, której treść znajduje się w załączniku, c. przekazanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza akredytacyjnego, d.
uiszczenie składki akredytacyjnej.
§8. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
§9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz okazania dokumentu ze
zdjęciem. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób
przebywających na terenie Konwentu oraz w celach statystycznych. Dane
osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom. Każdy
uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych,
jednak będzie to skutkować usunięciem z terenu Konwentu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
w Konwencie.
§10. Dowodem uzyskania zgody na uczestnictwo w Konwencie jest
numerowany identyfikator. Należy go podpisać imieniem i nazwiskiem
(oraz pseudonimem, jeśli taka jest wola uczestnika) i nosić w widocznym
miejscu. Należy go pokazywać na każde wezwanie Organizatorów, wolontariuszy oraz pracowników instytucji, na terenie której odbywa się
Konwent.
§11. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić w punkcie
akredytacyjnym. Nowy identyfikator zostanie wydany po ponownym
uiszczeniu opłaty akredytacyjnej. Organizatorzy mają prawo zwolnienia
z ponownej opłaty lub zmniejszenia jej wysokości w uzasadnionych przypadkach.
§12. Każdy Uczestnik na czas przebywania na terenie Konwentu powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
§13. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii i materiałów audiowizualnych promujących Konwent,
na których będzie występował jego wizerunek.
§14. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Konwentu decyzją Organizatora. Nie otrzymują one zwrotu składki
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akredytacyjnej oraz odbiera im się identyfikator, a fakt usunięcia jest odnotowywany w bazie danych Uczestników.
§15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy
i wolontariusze.
§16. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania ani ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
§17. Na terenie Konwentu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego
przyklejania czegokolwiek do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów, którzy przekażą je wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie
Konwentu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda,
będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia
powierzchni, na której zostały przyklejone.
§18. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnego. Dotyczy to
w szczególności, lecz nie wyłącznie:
broni białej, broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy), broni
palnej, broni pneumatycznej typu ASG i paintball, replik broni, środków
toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych, materiałów wybuchowych
i środków pirotechnicznych, gazu obronnego, pałek.
§19. Jeżeli przedmioty, o których mowa w §18, są potrzebne do przeprowadzenia programu (pokazy, larpy), należy zgłosić ten fakt Organizatorom. Organizatorzy przechowają przedmioty w depozycie i udostępnią
na czas trwania atrakcji, podczas której muszą być pod stałym nadzorem
osoby prowadzącej punkt programu. Organizatorzy mogą nie wyrazić
zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia
ich z terenu konwentu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np.
ASG: wyjęcie magazynków, rozłączone napędy, bezpieczniki ustawione
w pozycji bezpiecznej, zwolnione sprężyny) lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
§20. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz posiadania i spożywania
napojów alkoholowych oraz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje
całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem napojów alkoholowych oraz nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.
§21. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
oraz stosowania otwartego ognia (np. świeczek).
§22. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione
bez opieki. Dla Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem.
§23. Na Konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania sal na klucz
z wyjątkami ustalanymi przez Organizatorów.
§24. Wszyscy Uczestnicy, Organizatorzy i wolontariusze są zobowiązani
do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia,
dóbr osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Konwentu bez
zwrotu kosztów uczestnictwa. W szczególności nie będzie tolerowane
naleganie na dalszy kontakt z kimś, kto prosił o pozostawienie w spokoju.
§25. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów,
wolontariuszy i pracowników instytucji, na terenie której odbywa się
Konwent.
§26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników – sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności
z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.
§27. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ograniczenia liczby osób przebywających w salach.
§28. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”, przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania ciągów komunikacyjnych. Do niektórych pomieszczeń wstęp mają
jedynie osoby upoważnione przez Organizatora.
§29. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora,
za wyjątkiem psów-przewodników.
§30. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decydują
Organizatorzy.
§31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania
programu Konwentu.
§32. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich
(np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel
ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.
§33. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatorów na policję.
§34. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy
i Organizatorów.
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Eliminacje do Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie
Główna nagroda w tegorocznych
Mistrzostwach Polski w „Królestwo
w Budowie” to 1000zł! Drugie miejsce
w finałach to 500zł, a trzecie 250zł. Będziecie walczyć?

Dwie drużyny, którym przewodzi dwóch
Szefów Wywiadu, próbują jak najszybciej nawiązać kontakt ze swoimi agentami. Problem w tym, że Szef Wywiadu
może podawać swojej drużynie tylko
jedno hasło na turę, którym powiąże
ze sobą kilka widocznych dla wszystkich
kryptonimów. Drużyna musi domyślić
się, który z prezentowanych kryptonimów należy do agentów ich
drużyny, omijając cudzych agentów. Ale uwaga! Jeden z kryptonimów należy do zabójcy…

Termity

Dodatkowo znane już są nagrody
do zdobycia w eliminacjach! Wydawnictwo Queen Games przekazało
na potrzeby tegorocznych Mistrzostw 150 sztuk „Łowców Skarbów”, a Wydawnictwo Rebel też po 150 „Szalonej Misji” i „Na grzyby”! Oznacza to, że w tym roku będzie mogło się odbyć maksymalnie 150 eliminacji w całej Polsce.

Wykaż się sprytem i zmysłem strategicznym, walcząc z przeciwnikami o przetrwanie, zdobywając kopce i dokonując
ekspansji na nowe terytoria.
Każdy z graczy kontroluje jeden z 4 dostępnych w grze rojów, składających się
z 18 żetonów reprezentujących jednostki termitów. Każdy z nich ma różną siłę
i należy do jednej z 4 kast.

Turniej Jungle Speed:

Łowcy Skarbów
Gra, w której liczy się zręczność, spostrzegawczość i szybkość. Każdy z graczy
dostaje karty, których musi się pozbyć
podczas gry – aby to zrobić, trzeba
w odpowiednim momencie złapać
drewniany „totem”. Jeśli gracz złapie go
w złym momencie, albo w ogóle tego
nie zrobi – będzie musiał wziąć karty
od swoich przeciwników.

Turniej Łowcy Skarbów
Tylko najodważniejsi poszukiwacze
skarbów zapuszczają się w mroczną
otchłań Jaskini Lawy, przedzierają przez
chaszcze Splątanej Dżungli i ryzykują
życiem między lodowymi szczytami Gór
Mroźnych. Czy i ty należysz do nich?

POKAZY NOWOŚCI I PROTOTYPÓW W STREFIE
POKAZOWEJ:
Szeryf z Nottingham
Chciwość i żądza bogactwa księcia Jana
sięgnęły zenitu! Dla zwykłego, uczciwie
płacącego podatki kupca godne życie
stało się niemożliwe. Oto Szeryf z Nottingham sprawdza wszystkich wchodzących do miasta, czy aby nie wnoszą
w obręb jego murów zakazanych towarów. Na szczęście Ty znasz Szeryfa lepiej
niż książę. Ten nieprzyjemny, chciwy typ może sprawiać onieśmielające wrażenie, gdy stoi w bramie miasta, ale – bądźmy szczerzy
– nawet on spojrzy w drugą stronę, gdy otrzyma sowitą łapówkę.
W grze Szeryf z Nottingham wcielasz się w rolę kupca starającego
się dowieźć towary na miejski targ. W tym celu musisz przekonać
Szeryfa, aby Cię wpuścił – za (prawie) każdą cenę!

Tylko najodważniejsi poszukiwacze
skarbów zapuszczają się w mroczną
otchłań Jaskini Lawy, przedzierają przez
chaszcze Splątanej Dżungli i ryzykują
życiem między lodowymi szczytami Gór
Mroźnych. Czy i ty należysz do nich?

Megawojownicy
Stań do walki na arenie jako jeden
z Megawojowników!
Każdy gracz wciela się w jednego potężnych wojowników posiadającego
unikalne zdolności, gotowego zrobić
wszystko, aby wygrać turniej znany
jako Plemienna Rozróba. Jest on organizowany podczas każdego zaćmienia
słońca na legendarnej Wyspie Krańca Świata. Rozgrywa się według
zasady „każdy na każdego”, bo w ostatecznym rozrachunku pozostanie tylko jeden zawodnik: ten Jeden Jedyny Megawojownik! No
chyba, że bitwa będzie trwała długo, wtedy zwycięzca zostanie wybrany na koniec 7 rundy…

Colt Express:
Czy bandytom uda się zachować zimną
krew i uniknąć świstających dookoła
kul? Czy zdołają wykraść pieniądze
przeznaczone na wypłaty dla pracowników Kompanii Węglowej Nice Valley?
Czy przechytrzą dzielnego szeryfa, Samuela Forda? Bądź tym, który na koniec gry zostanie najbogatszym członkiem gangu.
W grze Colt Express wcielasz się w rolę bandyty próbującego obrabować pociąg… przypadkiem w tym samym czasie co inni bandyci.
Twoim celem jest zebranie jak największych bogactw, zanim zgarną
je inni.
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GAMES ROOM - Strefa Fabryki Gier Historycznych
lub budować mosty na Wiśle. Za każdy z wybudowanych
obiektów gracz otrzyma punkty zwycięstwa. Dodatkowe punkty gracze zdobędą na koniec rozgrywki zależnie
od tego, z jakimi budynkami będą sąsiadować ich obiekty.
Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, zostanie zwycięzcą.

TURNIEJ w grę HEROSI
„Herosi” są dynamiczną grą karciano-kościaną czasu rzeczywistego dla 2-4 osób. Gracze wcielają się w legendarnych
Herosów, z których każdy związany jest z jednym z czterech
żywiołów. Mają oni do dyspozycji potężne zaklęcia, które
wykorzystują w starciach z wrogiem, oraz przerażające bestie, wysyłane do walki z kreaturami przeciwnika. Smoki,
salamandry, golemy, trytony, gryfy oraz pioruny, błyskawice, ściany ognia, błogosławieństwa i magiczne strzały – to
tylko wycinek tego, czego można użyć w bitwie. „Herosi” to
połączenie gier stawiających na strategię i dynamikę rozgrywki.
POKAZY PROTOTYPÓW
Fabryka Gier Historycznych serdecznie zaprasza na pokaz prototypów gier, które zostaną wydane w 2016 roku.
FGH szykuje dla fanów gier bardzo zróżnicowaną ofertę
– w planach mają co najmniej 3 nowe gry, w tym 2 związane z historią oraz 1 tytuł science-fiction. Podczas ZjAvy
będzie okazja, aby te produkcje przetestować. Dlatego
serdecznie zapraszamy na pokazy następujących gier:

Pokaz prototypu gry „Odbudowa Warszawy 1945-1980”
W „Odbudowie Warszawy 1945-1980” zadaniem graczy
jest odbudowa stolicy. Aby tego dokonać, uczestnicy rozgrywki będą realizować projekty budynków, tworzyć metro

Pokaz prototypu gry „Poczet królów Polski”
„Poczet królów Polski” to gra strategiczna, w której gracze
wcielą się w bezimiennych reprezentantów Dobra i Zła toczących ze sobą walkę o dominację nad duszami władców
Polski!
Stań po stronie Dobra i doprowadź królów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego do świętości.
Nie pozwól, aby Zło opanowało ich serca i umysły. Czy roztropność, umiarkowanie oraz męstwo zwyciężą nad gniewem, pychą i lenistwem? A może wolisz stanąć po stronie
Zła i wodzić na pokuszenie krnąbrne dusze Piastów i Jagiellonów?
Wybierz swoją stronę: przy użyciu kart modlitw i relikwii
doprowadź polskich władców do świętości albo użyj kart
grzechów, aby sprowadzić na złą drogę namaszczonych
przez Boga.
Pokaz prototypu gry „Nemesis”
„Nemesis” to gra przygodowa w klimatach science-fiction,
w której wcielisz się w członka załogi statku kosmicznego.
Po przebudzeniu z kriogenicznego snu okaże się, że jeden
z twoich towarzyszy nie żyje. Coś go zabiło. A chodząc
po okręcie, słyszysz różne dźwięki. Co kryje się w kolejnym
pomieszczeniu? Będziesz musiał to sprawdzić…
Zadaniem graczy będzie przeżycie i realizacja unikatowych
celów – część z nich jest sprzeczna, więc nie każdy będzie
mógł cieszyć się zwycięstwem. Eksploracja statku, walka
z obcymi, rywalizacja pomiędzy graczami, a do tego niesamowity, duszny i klaustrofobiczny klimat gry sprawiają,
że to obowiązkowa pozycja dla każdego fana science-fiction.
Dodatek do gry „Herosi”
Jeśli lubicie „Herosów”, na pewno ucieszy Was wiadomość,
że na zjAvie pokażemy nowy dodatek do tej gry. Będzie to
pierwsza publiczna prezentacja tego dodatku! Już niedługo
dostępne będą dwie nowe frakcje (Nekromanta i Druid)
oraz stwory związane z tymi armiami. W „Herosach” pojawią się Wampiry
p y i Upiory
p y oraz Drzewce.
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GAMES ROOM - POKAZY

• Turniej koi-koi, tradycyjnej gry karcianej z Japonii.
Używa się w niej kart hanafuda, których zestawy będą
do wygrania jako nagrody
Ponadto przez cały dzień w sobotę chcemy pokazać i też nauczyć osoby chętne, jak się gra w tradycyjne gry japońskie:
Go - jest grą strategiczną znaną już w starożytności.
Shogi - to popularna w Japonii dwuosobowa gra, która jest
odpowiednikiem naszych szachów.
Hanafuda - karty japońskie.

BOARD AND DICE

Pokaz prototypów oraz nauka gry
Multiuniversum i prototyp dodatku
Jesteś częścią zespołu genialnych naukowców pracujących w laboratorium
CERN. Podczas eksperymentów z czasem i przestrzenią
odkryliście coś wspaniałego: portale do równoległych światów!
Gdy portal jest otwarty, cały nowy, magiczny wymiar jest
na wyciągnięcie ręki. Wszystko, co musicie zrobić, to jeden
krok do przodu. Jednak... w równoległych światach bieg historii i ewolucji poszedł w innych kierunkach, a ich efekty
nie są przyjazne wobec naszej rzeczywistości.
Musimy zamknąć te portale!
Dice Brewing i prototyp dodatku
Board and Dice
Gracze wcielają się w rolę rzemieślników zmagających się
o posadę głównego piwowara w lokalnym browarze. Ich
zadaniem jest pozyskiwanie zasobów niezbędnych do warzenia piwa i zdobywania kolejnych receptur, a wraz z nimi
złota i punktów mistrzostwa.
Exoplanets
Board and Dice
To dynamiczna gra dla 2-4 osób, w której gracze kierują
wszystkimi procesami wspólnego układu planetarnego. Podejmują decyzje o rozlokowaniu konkretnych typów planet,
pozyskiwanych surowcach, ich dalszym wykorzystaniu i kreowaniu oraz ewolucji życia. Rozwijając układ, gracze pozyskują kafle przestrzeni kosmicznej, które dają możliwość
wpływania na planety - ułatwiania sobie lub utrudniania
innym graczom rozgrywki. Wszystkie działania kształtują
warunki, w jakich wspólnie działają gracze. Każda decyzja
pociąga za sobą konsekwencje, budując zróżnicowane interakcje i powiązania.
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The Curse of The Black Dice
Board and Dice
Gracze wcielają się w załogę pirackiego okrętu - muszą
ze sobą współpracować, aby ich piracka łajba dopłynęła
do końca rozgrywki. Ale niech Was to nie zwiedzie! Piracki charakter zawsze jest podstępny, a przeklęte kości oraz
skarby skrzące się na horyzoncie powodują, że chciwość
budzi się w każdym. Do tego trzeba pamiętać, że grę wygrywa tylko jeden gracz! Do celu dotrze najsprawniejszy pirat,
który wykaże się sprytem, ale jednocześnie będzie potrafił
współpracować z innymi, by nie utracić zdobytych w pocie
czoła skarbów.

Prezentacja gier Egmontu
Zapraszamy na pokazy gier wydawnictwa Egmont. Nasi animatorzy chętnie wytłumaczą zasady takich gier jak:
Hollywood, Tytus Romek i A’Tomek, Tikal, Curling, Plusk!,
Kot Stefan, Żółwie z Galapagos i wielu innych.

Intryganci
Lucrum Games
Stoisko Lucrum
Żeby wygrać, musisz być zły. Bardzo zły! Gra dla fanów negatywnej interakcji. „Intryganci” od tego aż kipią!
Wielki hit konwentów 2015. Zasady w 5 min, uzależnienie
na zawsze! Uczymy przy stoliku pokazowym i przynosimy
grę do Twojego stolika na życzenie!
Red7
Wygrywasz albo odpadasz! Red7 to wielka mała gra: karcianka idealna, obsypana nagrodami i znakomitymi recenzjami. Jak to w ogóle możliwe, że 7 kart w ręce może
kogokolwiek zachwycać?! Na tym polega fenomen tej
gry. Czasem mózg paruje! Czy uda Ci się utrzymać w grze
najdłużej? Zasady w 2 minuty. W Red7 na ZjAvie gramy
na lewo i prawo. Mamy dla Was kilkadziesiąt talii i tłumaczymy zasady każdemu i wszędzie.

Dominion
Dominion to wyjątkowa gra karciana, jedna z najlepszych
nowoczesnych gier na świecie. Bardzo szybko nauczycie się
jak w nią zagrać, a partia trwa do 30 minut.
Gracze mają pełną dowolność w przygotowaniu zestawów
kart, których będą używać. Mogą je dostosować do stylu
gry i poziomu umiejętności przeciwnika. Można zwiększyć
poziom negatywnej interakcji lub wyeliminować go w ogóle.
Pocket Imperium
Pocket Imperium to tytuł, którego nie powinno zabraknąć
na pólkach fanów sci-fi. Jego główną zaletą jest to, że łączy
w sobie lubiane 4X (exploring, expanding, exterminating,
exploiting) z krótkim czasem rozgrywki – trwa zazwyczaj
nie więcej niż 45 min.
Mistfall
Mistfall – przygodowa gra fantasy, łącząca w sobie zalety
kilku typów gier: klasycznych gier kooperacyjnych, gier
o budowaniu talii (deckbuilding) oraz gier przygodowych
fantasy. Mistfall tworzy z nich nową, wybuchową mieszankę!

Pokazy gier
Wojownicy Podziemi
Wojownicy Podziemi – prawdopodobnie najśmieszniejsza
gra świata. Ciosy z nosa, z łokcia, spod nogi czy z obrotem?
A może wszystko naraz? Grupa nieudaczników-bohaterów
walczy o przeżycie w podziemiach. Wszystko to już było?
To nie graliście w „Wojowników podziemi”. Pokaz na stoliku
Lucrum Games i na życzenie z donosem do Twojego miejsca w Games Roomie!
Wahasz się? Przyjdź i rzuć kością. Wystarczy raz – i już się
nie oderwiesz!
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Premiera gry Śmierć Jaśniepanu! – nauka
i pokazy, jak poprawnie ścinać możnowładców
W styczniu do naszego arsenału gier dołączyła długo oczekiwana gra Śmierć Jaśniepanu!, którą oczywiście chcemy Wam
wszystkim pokazać. Jeśli lubicie tytuły,
w których interakcja negatywna to chleb
powszedni, to z całą pewnością poczujecie się jak ryba w wodzie na jaśniepańskim dworze. Zapraszamy do gry na nasze
stoisko!

GAMES
FACTORY
PUBLISHING
Namiestnik
Namiestnik to wyjątkowa gra karciana z systemem piramidy, której akcja dzieje się w legendarnym rosyjskim świecie dark fantasy „Berserk”, gdzie brutalne wojny i krwawe
intrygi są chlebem powszednim, a bohaterów tworzą bezwzględność i żądza władzy.

Poprzez Wieki
Poprzez Wieki jest grą przeznaczoną dla dwóch graczy,
która łączy w sobie prostotę rozgrywki znaną z mikrogier
oraz strategię opartą o kolekcjonowanie zestawów kart.
Każdy z graczy otrzymuje 5 kart, spośród których wybiera
jedną, pozostałe przekazuje przeciwnikowi. Każda karta posiada własny symbol oraz specjalną zasadę, która pozwala
zdobyć punkty w zależności od zebranych symboli znajdujących się na kartach. Z końcem rundy gracze wybierają
jedną kartę, która jako relikt przeszłości pozostanie w ich
królestwie na przyszłe rundy, a także usuwają inną z kart
znajdujących się w królestwie. Po zakończeniu 3 rund wygrywa gracz z najlepiej rozwiniętym królestwem.

Zjavova liga
Poprzez Wieki

Zasady są proste. Przychodzisz do stoiska
Portal Games, zgłaszasz udział w lidze
i szukasz przeciwników. Rozgrywasz kilka meczów (każdy trwa nie więcej, niż 5
minut), a następnie zdobywasz nagrodę.
Nie wygrałeś, lecz plasujesz się w pierwszej piątce? Też dobrze. Wygrywasz nagrodę pocieszenia.
Odbuduj swoją cywilizację. Przechytrz przeciwnika i sięgnij
po zwycięstwo.
Statki, łupy, kościotrupy
Zostań kapitanem pirackiej łajby! Zrekrutuj dzielną załogę,
zbuduj unikatowy statek i ruszaj po przygody. Najnowsza
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gra Ignacego Trzewiczka specjalnie dla Was w ten weekend!
Gracze, wcielając się w nieustraszonych piratów, będą toczyć bitwy, grabić i zatapiać statki kupieckie, by pod koniec
ciężkiej dniówki zawinąć do portu. A tam pora zrabowane
łupy wymienić na rum…
Podczas rozgrywki w Statki, łupy, kościotrupy rzucamy specjalnymi kośćmi, by rozgrywać bitwy i grabić kupców, a następnie rozwijać statki i werbować członków załogi. Każda
partia dzięki scenariuszom pozwala przeżywać całkowicie
nowe przygody na niebezpiecznym i niezbadanym morzu,
gwarantując niepowtarzalność rozgrywki.
Zapraszamy do podziemi
Stoicie na progu lochu. Tylko jeden z Was do niego wkroczy:
może będzie to ten najodważniejszy, może ten najbardziej
szalony, a może po prostu ten, który nie zdąży uciec. W każdej rundzie Zapraszamy do podziemi będziecie wyłaniać
tego spośród Was, który wcieli się w postać samotnego
bohatera mającego za zadanie zbadać niebezpieczny loch
pełen potworów. W swojej kolejce możecie dodawać potwory do lochu, usuwać sprzęt dostępny dla bohatera albo
po prostu stchórzyć, pasując. Ostatni gracz, który nie stchórzy, zostaje bohaterem. Wyposażony w resztki ekwipunku,
jaki dla niego pozostał, wkroczy do lochu. Tam będzie musiał zmierzyć się ze wszystkimi potworami, jakie na niego
czekają...

Cthulhu Światy
Wezwij jego starych przyjaciół i doprowadź innych do obłędu. Ale uważaj na towarzystwo, by samemu nie stracić
zmysłów.
W tej karcianej grze nie liczy się to, ile masz kart, ale jakie
kombinacje z nich ułożysz. Dobieraj więc karty rozważnie
i uwolnij potęgę Cthulhu.
Simurgh
Eurogra o prawdziwych
smokach!
Simurgh jest grą dla 2-5
graczy. Każdy z nich staje
na czele potężnych rodów
w fantastycznym świecie,
w którym ludzie i smoki żyją
w symbiozie. Jako głowa
rodu, każdy z graczy dba, by
jjego populacja smoków rosła w siłę.
Każda bestia jest wyjątkowa, przepięknie zilustrowana
i posiada specjalne zdolności. Na ogromnej, w dużej części modułowej, planszy gracze będą kierować Wasalami
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i Smoczymi Jeźdźcami, by ujarzmiali kolejne smoki, pomnażali zasoby rodu, przeprowadzali badania albo podróżowali
do odległej Dziczy. Wszystko po to, by zdobyć najwięcej
Mocy!
Steam Works
Wynalazcy i myśliciele przewodzą erze wiktoriańskiej, tworząc zegarowe mechanizmy, ujarzmiając siłę pary i prądu.
Budują niesamowite konstrukcje zdolne do wszystkiego!
W grze Steam Works stajesz się wynalazcą szalonych konstrukcji i mechanizmów. Zbieraj części i źródła zasilania,
a potem łącz je, by stworzyć najbardziej użyteczną maszynę
w grze. Za każdym razem, gdy użyje jej któryś z Twoich rywali, dostajesz punkty! Kto okaże się największym wynalazcą?
Azjatycka gra karciana BONSAI
Kudu Games
Stoisko Kudu
Malarze wszystkich krajów, posłuchajcie!
Poszukuję artysty, który przyozdobi
główną salę mojego zamku. Jako wielki
miłośnik japońskiej estetyki i sztuki pragnąłbym ogromnego drzewa bonsai, zdobionego w piękne kwiaty.
Najlepszych z Was czeka nie tylko sława, ale także niesamowite nagrody!

Alternatywy 4
Alternatywy 4 to towarzyska gra dla 3-6 osób oparta o scenariusz kultowego serialu Stanisława Barei, w której gracze wcielają się w lokatorów, a jeden z nich w gospodarza
filmowego bloku na warszawskim Ursynowie. Wszystko
wzbogacone o znaczną interakcję, proste zasady i sporą
porcję humoru.
Stawka więszka niż życie
Stawka większa niż życie przenosi graczy w świat walki wywiadów z czasów II wojny światowej. Prowadząc polską
lub niemiecką siatkę agentów, gracze muszą demaskować
przeciwników, obciążać ich dowodami, a czasem sięgnąć
po środki ostateczne jak zamachy, porwania bądź aresztowania. Muszą też podjąć decyzję, którą drogę do zwycięstwa wybiorą.
Rozgrywki pokazowe Dust Tactics
Dust Devils Poland
Zobacz II wojnę światową, która trwa do 1947! Zapraszamy
do zapoznania się z intuicyjną grą figurkową Dust Tactics.
Zaprezentujemy rozgrywkę zarówno doświadczonym strategom, jak i nowym graczom.

Wojnacja – pokazy
Arkadiusz „Dragon_Warrior” Grzeszczak
Turniej 1, Niedziela 10:00
Zapraszamy do zapoznania się z drugą edycją Wojnacji
– systemu udowadniającego, że bitewniaki mogą dawać
olbrzymie możliwości bez wielotomowych podręczników,
errat i tysięcy złotych inwestycji. Oparte na kartach jednostek zasady pozwolą wejść w grę niemal z marszu, a zoptymalizowana mechanika mieści w sześćdziesięciu minutach
rozgrywki solidną dawkę taktyki, decyzyjności i realizmu.

Fief
Przenosimy się do rozdartej
konfliktami, XV-wiecznej Francji. Naszym zadaniem będzie
poprowadzenie jednego z rodów ku glorii i chwale. W tej
walce o wpływy i tytuły dozwolone są wszystkie chwyty.
Zdrada, dyplomacja i walka to
tylko kilka aspektów tej niesamowitej strategii. Pamiętaj,
cel uświęca środki. Podczas ZjAvy będzie można również
zagrać z dodatkiem do gry!

dernizującą się Japonią.

Nippon
W Nippon gracze kontrolują Zaibatsu i starają się stworzyć własną sieć powiązań ekonomicznych, inwestując w przemysł,
zdobywając wiedzę, przewożąc
ładunki za granicę i zaspokajając
lokalne potrzeby. Wszystko po to,
aby zdobywać kontrolę nad moSignorie
W Signorie przyjmujesz rolę
Signore’a – głowy renesansowej rodziny. Będziesz wchodził
w strategiczne sojusze z sześcioma najbardziej znaczącymi rodami tamtych czasów, aby zwiększać wpływy i zbudować lokalną
dynastię. Zaplanuj mądrze przyszłość swoich dzieci, wybierz ścieżkę kariery (wojskową,
kościelną lub polityczną), planuj misje dyplomatyczne dla
mężczyzn oraz aranżuj strategiczne małżeństwa dla kobiet.
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Prohis
Spróbuj zdobyć fortunę na przewozie legalnych i nielegalnych towarów. Transport jest wysoce ryzykownym zajęciem, ponieważ inni gracze
mogą skontrolować Twój ładunek
i jeśli znajdą w nim wątpliwego pochodzenia towary – skonfiskować
go. Aby wygrać, trafnie przewiduj
ruchy przeciwników, blefuj i negocjuj!
Celestia
Celestia to reedycja świetnej gry
familijnej i imprezowej Cloud 9
z 1999 roku. Nowe wydanie charakteryzuje się pięknymi ilustracjami i dopracowanymi zasadami.
W grze lecimy kilkuosobowym balonem, od czasu do czasu lądując
na chmurach, na których znajdują bajeczne miasta. Aby
wygrać, musimy umiejętnie podejmować ryzyko oraz przewidywać posunięcia przeciwników.
Haru Ichiban
Poczuj zen i przenieś się do japońskiego ogrodu. Haru Ichiban
to pięknie ilustrowana, 2-osobowa gra logiczna autorstwa Bruno
Cathali. Gracze wcielają się w niej
w rolę 2 ogrodników, dbających
o nenufary pływające po powierzchni japońskiego stawu. Wykorzystaj wiosenny wiatr,
aby tworzyć harmonijne kwiatowe wzory i zostań najlepszym ogrodnikiem Cesarza.
Nowe Pokolenia
W kronikach wsi otwiera się nowy
rozdział: nadchodzą Nowe Pokolenia. Każdy gracz kontroluje
jedną wioskę i stara się zapewnić
jej mieszkańcom dobrobyt i sławę. Ma do dyspozycji po jednym
mieszkańcu z 5 profesji: opata,
podróżnika, radnego, rzemieślnika i kupca. Aby przyciągnąć
nowych klientów i mnichów do wioski, trzeba ją rozbudowywać, powiększać pola uprawne i sprzedawać wyprodukowane dobra, a wszystko pod presją czasu. Co jakiś czas
jeden z mieszkańców wioski umiera, pozostawiając stanowisko wolne. I mimo, że można jego potomka przyuczyć
do zawodu, to i tak wkrótce okaże się, że trzeba zaniedbać
pewne obszary na rzecz innych.
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Pokazy prototypów gier odbywają się w sposób ciągły
na stanowiskach wystawców - zapraszamy do Games
Roomu!
Top Kitchen

Mariusz Milewski
Liczba graczy: od 2 do 4
Czas trwania: 15 minut na gracza
Zagraj, jeśli: Lubisz zarządzanie zasobami i fajną implementację
kości w grach.
Zagraj w TOP Kitchen i spełnij na planszy swoje marzenia o byciu
szefem kuchni! Rywalizuj o najlepsze składniki, układaj menu,
zarządzaj zespołem, ulepszaj wyposażenie i wreszcie gotuj najpyszniejsze potrawy w mieście! Tylko najlepszy chef przyciągnie
zadowolonych klientów i zdobędzie tytuł mistrza kuchni. Uwaga!
Gra tylko dla głodnych sukcesu!

Prohibicja

Kuba Wasilewski
Liczba graczy: od 2 do 4
Czas trwania: 30 minut
Zagraj, jeśli: Lubisz wysoką negatywną interakcję i niespodziewane zwroty akcji.
Zostań amerykańskim mafiozą w latach dwudziestych i zbuduj
z kart przestępcze imperium, które przejdzie do historii. Pieniądze zarobisz na dziewczynkach i handlu nielegalną gorzałką,
a wydasz na łapówki dla skorumpowanych oficjeli i broń, z której
rozstrzelasz konkurencję. Wszystko po to, aby zostać zapamiętanym jako największy gangster czasów prohibicji.

Matematyczne legendy

Adam Wasążnik
Liczba graczy: od 2 do 4
Czas trwania: 30 minut
Zagraj, jeśli: Jesteś humanistą, bo poznasz matematykę z zupełnie niespodziewanej strony!
Karciany draft, w którym tworzymy alternatywną historię matematyki. Gra oparta o predefiniowane talie została stworzona
na wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej w ramach projektu
Archipelag Matematyki.

Katastrofa

Przemysław Nadolny
Liczba graczy: od 3 do 5
Czas trwania: 90 minut
Zagraj, jeśli: Chcesz poczuć, jak to jest być prawdziwym strażakiem.
„Katastrofa” to gra planszowa stworzona przez studenckie koło
naukowe (Kuźnia Bezpieczeństwa) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Łączy w sobie aspekt rozrywkowy i edukacyjny.

Żelazna Góra

Jan Madejski
Liczba graczy: od 2 do 5
Czas trwania: 90 minut
Zagraj, jeśli: Lubisz pogłówkować i zdobywać punkty zwycięstwa,
a nie przepadasz za losowością.
Który klan krasnoludów wydobędzie najwięcej rudy i wybuduje
najokazalsze machiny Podziemnego Królestwa? Który klan wydobędzie najwięcej złota i klejnotów, by ozdobić nimi najznamienitsze komnaty? Który klan rozpali monumentalny ogień? Dowiedz
się, grając w Żelazną Górę – grę o krasnoludzkich górnikach, hutnikach, kowalach i inżynierach.

TURNIEJE

SOBOTA
12:00

Turniej w „Herosów”

Turniejowa 1
Fabryka Gier Historycznych oraz Lion Games
„Herosi” są dynamiczną grą karciano-kościaną czasu rzeczywistego dla 2-4 osób. Gracze wcielają się w legendarnych
Herosów, z których każdy związany jest z jednym z czterech
żywiołów. Mają do dyspozycji potężne zaklęcia, które wykorzystują w starciach z wrogiem, oraz przerażające bestie,
wysyłane do walki z kreaturami przeciwnika. Smoki, salamandry, golemy, trytony, gryfy, a także pioruny, błyskawice, ściany ognia, błogosławieństwa i magiczne strzały – to
tylko fragment tego, czego można użyć w bitwie. „Herosi”
to połączenie gier stawiających na strategię i dynamikę rozgrywki. Jednym z kluczowych zadań gracza jest umiejętne
wykorzystanie posiadanych kart zaklęć i potworów, a także
szybka analiza wyniku rzutu na kościach – tylko konkretne
zestawy symboli umożliwiają zagranie czarów i uruchomienie własnych bestii.
Łowcy Skarbów
Turniejowa 3
Rebel
Tylko najodważniejsi poszukiwacze skarbów zapuszczają się
w mroczną otchłań Jaskini Lawy, przedzierają przez chaszcze Splątanej Dżungli i ryzykują życiem między lodowymi
szczytami Gór Mroźnych. Czy i ty do nich należysz?
Przygody zostały podzielone na pięć epizodów (rund).
Na początku każdej rundy wszyscy gracze przygotowują się
do wyprawy: otrzymują po 9 kart, z których wybierają jedną, przekazując pozostałych 8 sąsiednim graczom. Z nowo
otrzymanego zestawu znowu zatrzymują jedną i przekazują pozostałych 7 dalej. Czynność tę powtarzają, aż każdy z graczy będzie miał w ręku 9 wybranych w ten sposób
kart. Teraz rozpoczyna się polowanie na skarby! Zdobądź
jak najwięcej cennych klejnotów, magicznych zwojów i wartościowych artefaktów. Jednak uważaj – wśród ukrytych
skarbów znajdują się też bezwartościowe śmieci i przeklęte
przedmioty!
Po pięciu rundach wygrywa osoba, która zgromadziła najwięcej najcenniejszych skarbów.

13:00
Turniej Doom Trooper
Piotr „Skoq” Skoczylas
Zapraszam na kolejny turniej „nieumarłej”” gry karcianej Doom Trooper – Żołnierz Zagłady! Niech siły Korporacji, Bractwa, Legionu Ciemności i Plemion znów zetrą
się na polach bitew od Merkurego aż po Pas Asteroidów,
nie szczędząc środków na armie, bez litości dla przeciwników. Światło Kardynała będzie ludzkości bardzo potrzebne
w godzinie próby –Wielka Ciemność nadchodzi, a wraz z nią
cierpienie i pożoga...
Szczegóły pod adresem www.doomtrooper.pl w dziale Turnieje/rozgrywki.

TURNIEJE
Pierwszy turniej gry Śmierć Jaśniepanu!
Turniejowa 3
Cube Factory of Ideas
Z okazji premiery gry „Śmierć Jaśniepanu!” zapraszamy
na turniej, w którym zdrada i wzajemne oskarżenia są
na porządku dziennym!
Dobra zabawa gwarantowana! (…oraz dekapitacja).

14:00
Jungle Speed
Turniejowa 2
Rebel
Gra, w której liczy się zręczność, spostrzegawczość i szybkość. Każdy z graczy dostaje karty, których musi się pozbyć
podczas gry – aby to zrobić, trzeba w odpowiednim momencie złapać drewniany „totem”. Jeśli gracz złapie go
w złym momencie albo w ogóle tego nie zrobi – będzie
musiał wziąć karty od swoich przeciwników.
Turniej koi-koi,
Stoły Klubu Japońskiego
Klub Japoński
Turniej tradycyjnej gry karcianej z Japonii.
Używa się w niej kart hanafuda, których zestawy będą
do wygrania jako nagrody

15:00
Turniej Summoner Wars
Turniejowa 1
Cube Factory of Ideas
Zmagania Mistrzów Przywołań w pierwszym tegorocznym
sezonie ligi rankingowej wystartowały pełną parą, więc
i na ZjAvie nie może zabraknąć turnieju rankingowego.
Format – Pick Your Poison!
Turniej Zatoka Pelikanów
Turniejowa 2
Trefl
Idealna gra dla całej rodziny! Dokładając kolejne kafelki gracze tworzą tytułową zatokę pelikanów. Powiększając lasy,
jeziora i plaże gracze zdobywają punkty – wygra ten, kto
zgromadzi ich najwięcej.
Gra była nominowana do nagrody “Kinderspielexperten” Niemcy, 2013 r.

16:00
Turniej Vudu
Turniejowa 3
Black Monk Games
Zło, szatan, mroczny okultyzm – to tylko niektóre rzeczy,
których nie znajdziecie w tej szalonej grze od wydawnictwa Black Monk, Vudu! Znajdziecie za to mnóstwo zabawy,
dziesiątki sposobów na uprzykrzanie życia swoim przeciwnikom i prowadzenie strategicznej rozgrywki. Bardzo przy-
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stępne zasady i dynamiczna rozgrywka nie pozwolą nikomu
się nudzić!

17:00
Eliminacje do Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie
Turniejowa 3
Rebel
Główna nagroda w tegorocznych Mistrzostwach Polski
w „Królestwo w Budowie” to 1000zł! Drugie miejsce w finałach to 500zł, a trzecie 250zł. Będziecie walczyć?
Znane już są nagrody do zdobycia w eliminacjach! Wydawnictwo Queen Games przekazało na potrzeby tegorocznych
Mistrzostw 150 sztuk „Łowców Skarbów”, a wydawnictwo
Rebel po 150 „Szalonej Misji” i „Na grzyby”! Oznacza to,
że w tym roku będzie mogło się odbyć maksymalnie 150
eliminacji w całej Polsce. Nie przegapcie tego na ZjAvie!

NIEDZIELA
11:00
Turniej Munchkina dla początkujących
Turniejowa 2
Black Monk Games
Jesteś nowym graczem Munchkina? Grywasz od czasu
do czasu ze znajomymi? A może ledwo co się nauczyłeś,
ale chcesz się sprawdzić? Dołącz do turnieju dla początkujących i zmierz się z innymi! Wykiwaj wszystkich, rozpychaj
się łokciami i zdobywaj zasłużony poklask i chwałę!

13:00
Turniej Red7
Turniejowa 3
Lucrum Games
Wygrywasz albo odpadasz! Turniej w RED7 – małą wielką
karciankę! W sobotę naucz się grać, w niedzielę zmierz się
w turnieju. Limit zgłoszeń 16 osób!
Red7 to karcianka idealna: 7 kart w ręce daje ogromne
możliwości decyzji. Czasem mózg paruje! Czy uda Ci się
utrzymać w grze najdłużej? Zasady tłumaczymy w 2 minuty! Musisz spróbować!

14:00
Wojnacja – turniej
Turniejowa 1
Arkadiusz „Dragon_Warrior” Grzeszczak
Zapraszamy na turniej drugiej edycji Wojnacji, w formacie
300 punktów, karty w wersj 2.11. Standardowo przewidujemy ograniczoną ilość gotowych rozpisek do pożyczenia.

UWAGA!!!
STREFY TURNIEJOWE 1,2,3 ZNAJDUJĄ SIĘ W GAMES ROOMIE.
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PRELEKCJE PLANSZÓWKOWE

Sobota 11:00
Planszówki – ideał a banał
Sala Planszowa
Piotr Kiesling
Jak odróżnić dobrą grę planszową od złej? Jakie są ważne cechy takich gier? Czy zła gra nie może odnieść sukcesu? Odpowiedzi na te i parę innych pytań – do usłyszenia na prelekcji.
Sobota 12:00
NSKN – plany wydawnicze na 2016
Sala Planszowa
Błażej Kubacki
Prezentacja planów wydawniczych na rok 2016. Możliwość zapoznania się z niektórymi prototypami, przedstawienie części
ilustracji oraz zupełnie nowych planów.
Sobota 13:00
Alternatywy 4 i Stawka większa niż życie – realia filmowe
a rzeczywistość gracza
Sala Planszowa
Maja Mirska
Jak połączyć znane motywy filmowe z grą planszową? Gdzie
jest granica pomiędzy oddawaniem realiów tematycznych
a implementacją mechaniki? Jak sobie radzić z licencjami telewizyjnymi? Na te i inne pytania odpowiedzą przedstawiciele
wydawnictwa Inte-Gra.
Sobota 14:00
Portal – plany wydawnicze na 2016
Sala Planszowa
Marcin Ropka
Prezentacja planów wydawniczych na rok 2016. Możliwość zapoznania się z niektórymi prototypami, przedstawienie części
ilustracji oraz zupełnie nowych planów.
Sobota 15:00
Jak zrobić GamesRoom i tego nie schrzanić?
Sala Planszowa
Paweł „Pablo” Kurnatowski
Pablo w swoim żywiole, czyli kilka cierpkich oraz zdecydowanie
więcej mądrych słów na temat tego, jak GamesRoomy wyglądają i jak wyglądać mogą.
Sobota 16:00
Rebel.pl – plany wydawnicze na 2016
Sala Planszowa
Paweł „Pablo” Kurnatowski
Prezentacja planów wydawniczych na rok 2016. Możliwość zapoznania się z niektórymi prototypami, przedstawienie części
ilustracji oraz zupełnie nowych planów.
Sobota 17:00
Fabryka Gier Historycznych/Lion Games – plany wydawnicze
na 2016
Sala Planszowa
Adam Kwapiński
Prezentacja planów wydawniczych na rok 2016. Możliwość za-
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poznania się z niektórymi prototypami, przedstawienie części
ilustracji oraz zupełnie nowych planów.
Sobota 18:00
Hobbity.pl – plany wydawnicze na 2016
Sala Planszowa
Marek Przepiórka
Prezentacja planów wydawniczych na rok 2016. Możliwość zapoznania się z niektórymi prototypami, przedstawienie części
ilustracji oraz zupełnie nowych planów.
Sobota 19:00
Wielki Konkurs Planszówkowy: Edycja Worker Placement
Sala Planszowa
Arkadiusz Ciesielski
W Wielkim Konkursie Planszówkowym będziecie mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę na temat popularnych oraz mniej
znanych gier planszowych. Nie jest to jednak typowy konkurs
wiedzowy – trudność pytań zależy od tego, gdzie uczestnicy
postawią pionki na specjalnie przygotowanej planszy. Zapraszamy drużyny 2-3 osobowe. Liczba drużyn ograniczona!
Niedziela 11:00
Kącik pękniętej kostki
Sala Planszowa
Adam Kwapiński i Michał Oracz
Dwa potężne designerskie umysły biorą na warsztat otrzymane
prototypy i próbują je udoskonalić/zepsuć/zmiażdżyć w dwie
godziny. Jeśli chcecie, żeby to Wasz prototyp trafił na tortury,
przyślijcie go wcześniej prelegentom!
Niedziela 13:00
Games Factory Publishing – plany wydawnicze na 2016
Sala Planszowa
Piotr Sobieraj
Prezentacja planów wydawniczych na rok 2016. Możliwość zapoznania się z niektórymi prototypami, przedstawienie części
ilustracji oraz zupełnie nowych planów.
Niedziela 14:00
Michał Oracz – Z krótką wizytą w głowie designera
Sala Planszowa
Michał Oracz
Spotkanie z Michałem Oraczem, twórcą takich gier jak Neuroshima Hex czy Tezeusz. Podczas spotkania Michał opowie
o pracy nad najnowszymi projektami, między innymi owianym
tajemnicą This War of Mine, Portalowym Cry Havoc, karciano-figurkowym the Edge czy dodatkach do istniejących już gier.
Niedziela 15:00
Prezentacja protytypu gry „Katastrofa”
Sala Planszowa
Przemysław Nadolny
„Katastrofa” to gra planszowa stworzona przez studenckie
koło naukowe (Kuźnia Bezpieczeństwa) Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie. Łączy w sobie aspekt rozrywkowy
i edukacyjny.

Sobota 10:00
Joker-Poker

LARP 1
Bartłomiej Sztobryn
Czas trwania: 3h
Noce w Gotham rzadko bywają spokojne. Tym razem jednak
nie jechałem wezwany na wieczorne oglądanie trupa wyrzuconego
z któregoś piętra. Nie, to miał być spokojny poker. Tylko ja, kumple,
karty i kilka butelek starego dobrego Johnny’ego. Zapowiadał się
naprawdę miły wieczór. I taki był... Dopóki nie dostaliśmy paczki.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 18+
System/Świat: Batman

Sobota 13:00
Kochanie, zabiłem mugola

LARP 1 i 2
Alicja „Soleil” Stróżyk, Magdalena „Beza” Tomaszewska
Czas trwania: 3h
Zostaliście zamknięci w celi z nieznajomymi, a nad wszystkimi
z Was ciąży zarzut współpracy z Czarnym Panem. Jednemu z Was
uda się uwolnić, ale nie zapominajcie: nie ma ludzi niewinnych, są
tylko ci źle przesłuchani.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: Harry Potter

15
Czas trwania: 4h
Mężczyźni z Klimatu dzielą kobiety na Godne i Niegodne. Godnymi
są te, które dbają o dom i rodzinę, czekają z kolacją na mężów,
podczas gdy oni rozprawiają się z tymi Niegodnymi.
Na zwołanym Zebraniu członkowie Klimatu muszą rozpatrzyć sprawę córki jednego z nich – czy ważniejsze są więzy krwi, czy posłuszeństwo zasadom? Co ją czeka: szczęśliwy los matki i żony czy niechybny koniec? Zgromadzili się, by o tym zdecydować. To idealny
pretekst do spotkania wielu wpływowych ludzi, którzy w świecie
władzy i dużych pieniędzy pod przykrywką ideologii realizują swoje
własne cele…
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+

Sobota 20:00
Larp Poland

LARP 2
Kamil „Krauch” Rauch
Konwencja: Świat współczesny
Czas trwania: 2h
Ona. Otwiera oczy i porusza serca na skandynawskich dramach
psychologicznych.
On. Nakurwia smoki na terenówkach fantasy.
Dzieli ich wszystko. Lecz wbrew całemu LARP Poland... Postanawiają być razem!
Miłość. Poświęcenie. Hejterstwo. Onanistyczne kółeczka wzajemnej adoracji.I wspólna wyprawa w miejsce, Gdzie Bartczak Mówi
Dobranoc.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: Nigdylandia z otchłani Brody.

Sobota 16:00
Wszystko dla N.

LARP 1
Aleksandra Wicher, Mikołaj Wicher, Aleksander Tukaj
Konwencja: Świat współczesny
Czas trwania: 4h
Jakie są granice zaufania? Czy rozum zawsze wskazuje dobrą drogę? Gdzie leżą granice wiary? N. może Ci pomóc odpowiedzieć
na te pytania. Jednak czy to Ciebie będzie chciał zaprosić rozmowy?
Bazujący na emocjach i tworzeniu opowieści larp o zmaganiu się
z własną wiarą i wzajemnym zaufaniem. Gracze wcielą się w role
członków sekty skupionej wokół postaci charyzmatycznego lidera.
Inspiracją dla gry był film „Sound of my voice”.
Larp przeznaczony dla dojrzałego odbiorcy, poprzedzony warsztatami wprowadzającymi. Również dla początkujących graczy.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 18+
System/Świat: Bliska przyszłość

Męska rzecz
LARP 2

Emilia „Emi” Kowalska
Konwencja: Świat współczesny

Sobota 22:00
Sognefjord

LARP 2
Maciek „Sven” Chmielewski, Karol „Benq” Siek
Konwencja: Historyczny
Czas trwania: 3h
Jest rok 989. Czas wzmożonej ekspansji chrześcijaństwa oraz
zmierzch epoki wikińskich najazdów. Norwegią prawomocnie włada Swen Widłobrody – ochrzczony za młodu mąż Świętosławy, córy
księcia Lachów, Mieszka I. Zaplątany w polityczny mariaż, rozdarty
między wiarą ojca a panteonem starych bóstw, wielokrotnie staje
na czele wypraw zbrojnych pustoszących zachodnie ziemie Europy.
Liczne roszady na tronie Norwegii, wewnętrzne kłótnie oraz konfrontacje powoli rozdzierające kraj, zjawisko dodatkowo potęgowane przez napięcia na tle religijnym oraz kulturowym to rzeczywistość, z którą muszą zmierzyć się poddani następcy Haralda
Sinozębnego.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: Północna Europa
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Uczynki

LARP 1
Kamil Bartczak
Konwencja: Świat współczesny
Czas trwania: 2h
Gra psychoedukacyjna mająca na celu wciągnięcie uczestników
w poszukiwanie odpowiedzi na pytania o rolę intencji, komunikacji
własnych potrzeb i nastawienia w kształtowaniu relacji, oraz ich
wpływu na jakość tworzonych więzi. Żeby nie było nudno, zawiera
pisanie scenariusza fikcyjnego filmu, rywalizację i nieco komizmu.
Zawiera także seks.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: rzeczywistość

Niedziela 00:00
W luku Davy’ego Jonesa

LARP 1
Andrzej Skuza, Justa Borowska
Konwencja: Świat współczesny
Czas trwania: 3h
Pamiętasz to, co było wcześniej. Pamiętasz swoje życie tak, jakby
się skończyło wczoraj. Pamiętasz też bardzo dobrze swoją śmierć.
Oraz wejście na barkę, upchnięcie wraz z innymi niespokojnymi
duszami w luku pod pokładem i ponurego przewoźnika, który
po wypełnieniu statku nakazał wypłynięcie z przystani. Właśnie ruszyliście. Wasze martwe umysły są pełne pytań. Dokąd płyniecie?
Ile będzie trwać podróż? Oraz skąd weźmiecie zapłatę?
LARP przyjazny początkującym: Nie
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: Zaświaty

LARP
Niedziela 01:00
W ruinach

Niedziela 13:00
I-XVH

Niedziela 10:00
Nowy porządek

Kapłani Niewiedzy

LARP 2
Wojciech „Reszka” Reszkowski, Dominika Filipowicz
Konwencja: Postapo
Czas trwania: 3h
Kiedy spadły bomby, a świat zamienił się w nuklearną pustynię, my
– ci, którzy przeżyli – schowaliśmy się na obrzeżach zbombardowanej metropolii. Na tyle blisko, by korzystać z jej skarbów, na tyle
daleko, by uniknąć śmiercionośnego promieniowania. Z ocalałych
zapisków dawnych naukowców wynika, że dzisiejszego dnia coś się
wydarzy. Ale możemy jedynie zgadywać co.
LARP przyjazny początkującym: Nie
Ograniczenie wiekowe: 16+

LARP 2
Bartosz „V” Piotrowski
Konwencja: Science fiction
Czas trwania: 3h
Minęło osiem lat od śmierci Imperatora Palpatine’a i Dartha Vadera pod Endorem. Bez naczelnych przywódców, potężne Imperium
Galaktyczne rozpadło się na mniejsze stronnictwa, ustępując organowi państwowemu utworzonemu przez Sojusz Rebeliantów –
Nowej Republice. W związku z tym dowódcy najważniejszych odłamów Imperium postanawiają spotkać się i zjednoczyć przeciwko
wspólnemu przeciwnikowi…
LARP przyjazny początkującym: Nie
Ograniczenie wiekowe: Brak
System/Świat: Star Wars

LARP 1
Przemysław Matuszewicz
Konwencja: Science fiction
Czas trwania: 2h
Rok 2128
Prawa fizyki nie stanowią już dla ludzkości tajemnicy. Po latach badań ekipa najlepszych światowych fizyków opisała zjawisko I-XVH
– klucz do zrozumienia wszechrzeczy. Teraz muszą tylko wydać komunikat dla prasy. Nie ma jednak zgodności co do tego, co właściwie kryje się za matematycznymi formułami.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: Brak

LARP 2
Bartłomiej Sztobryn
Konwencja: Rzeczywistość alternatywna
Czas trwania: 3h
Ludzkość została wprowadzona w XXII wiek przez nową religię,
opartą o pojawienie się wybrańców, zwanych przez ekspertów telepatami. Ci wybrańcy, posiadający niebywałą inteligencję, zdolni
są wpływać na umysły tysięcy ludzi. Nastała nowa era ludzkości.
LARP przyjazny początkującym: Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: Autorski
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Piktogramy

Piktogramy zostały zaczerpnięte z festiwalu larpowego Replay. Ich
stosowanie jest standardem na wielu podobnych imprezach i pozwala uczestnikom na świadomy wybór larpa, a organizatorom –
na kontrolowanie przebiegu gry.
Zamieszczenie danego piktogramu przy larpie nie oznacza, że dana
rzecz (np. wulgarne słownictwo) pojawi się na pewno, ale że może
się pojawić, jeśli sami gracze postanowią wprowadzić określony
element. W przypadku niektórych oznaczeń (np. fulltouch) larpy
na zjAvie dostępne są tylko dla osób w określonym wieku, który
jest sprawdzany przed rozpoczęciem gry.
Należy pamiętać, że nawet na larpach, które zostały stosownie
oznaczone, nie pojawia się rzeczywista przemoc czy seks. Ponadto
sposób odgrywania kontrowersyjnych scen jest odpowiednio regulowany (np. zachowania, które w ramach fikcyjnego świata gry
mają charakter seksualny, w rzeczywistym świecie odzwierciedlane są zwykle przez wzajemne głaskanie się po włosach), a grający
w każdej chwili mogą użyć tzw. słowa bezpieczeństwa, które powoduje natychmiastowe przerwanie danej sceny.
Legenda:
wulgarny język
odgrywanie scen przemocy|
w grze pojawia się tematyka dyskryminacji lub wykorzystania
odgrywanie scen seksu przy udziale mechaniki wprowadzonej przez MG
gra porusza tematykę uzależnień

Wizyta

Program 2
Patryk Stryjewski, Anna Gęślicka
Konwencja: Historyczny
Czas trwania: 3h
Okupowana Warszawa. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Normalna, polska rodzina zbiera się przy wieczerzy. Nakryć dla niespodziewanych gości jest jednak trochę za mało.
Bo jak ugościć cały oddział śledczych gestapowców, którzy postanowili w ten wyjątkowy wieczór złożyć niezapowiedzianą wizytę,
zaśpiewać kilka kolęd, a przy okazji skłonić gospodarzy do jak najszczerszej spowiedzi? Bo grzechy popełnione przeciwko Rzeszy należy dobrowolnie wyznać, nieprawdaż?
Psychologiczna opowieść o ludzkich granicach, reakcjach w sytuacji skrajnego, nerwowego napięcia i cenie, którą należy ponieść
za to, że jest się człowiekiem. Co jednak sprawia, że jesteśmy ludźmi? Z czego wywodzi się nasza godność?
Dramat w jednym akcie.
LARP przyjazny początkującym: Nie
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: II wojna światowa/Okupowana Warszawa

Rose Tattoo

LARP 1
Kamil Bartczak, Laura Jankowska
Konwencja: Świat współczesny
Czas trwania: 3h
Żyłeś bez kompromisów, dostosowywanie się nigdy nie było twoją mocną stroną. Masz kilka dobrych cech i, wierz mi stary, sporo gorszych. Dawałeś z siebie to co najlepsze, pokazywałeś to co
najgorsze. Śmiałeś się głośno, płakałeś cicho. Grałeś o wysokie
stawki i przegrałeś. Przegrałeś naprawdę mocno. Pokonany i samotny, nie dałeś się jednak złamać. Ograniczyłeś swoje ambicje
do przeżycia kolejnego dnia. Wciąż masz to coś, co nie pozwala
ci popaść w rozpacz. Masz to tutaj, wypisane i przypieczętowane
krwią, w tatuażu z różą.
LARP przyjazny początkującym: Nie
Ograniczenie wiekowe: 16+
System/Świat: Rzeczywistość

w grze pojawia się hazard
gra porusza tematykę religijną
w grze pojawiają się elementy straszne lub obrzydliwe
tylko dla pełnoletnich
no touch (nie są dopuszczalne żadne formy interakcji fizycznej)
no pain (dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, który nie powoduje dyskomfortu u innego gracza)
fulltouch (dopuszczalny jest dotyk w każdej formie, w tym
przemoc bezpośrednia i zachowania o charakterze seksualnym)
Wymagane stroje

18

RPG

Punkt RPG Info
Punkt RPG Info to miejsce, w którym dowiecie się o wszystkim, co związane z sesjami na naszym konwencie. Tam będą
rejestrowane spotkania i przydzielane miejsca, w Punkcie
Info będzie więc można odnaleźć Graczy oraz MG.
W Punkcie RPG Info Mistrz Gry może:
• wywiesić ogłoszenie o nadchodzącej sesji (formularze
dostępne są na miejscu)
• otrzymać miejsce do gry, zarezerwowane specjalnie dla
MG i drużyny
• zarejestrować się w Konwentowej Bazie MG
• poprosić o pomoc w poszukiwaniu graczy
• dowiedzieć się, na jakie systemy jest obecnie zapotrzebowanie wśród graczy
• uzyskać informacje na temat atrakcji w bloku RPG
• zarejestrować się do Loterii RPG
W Punkcie RPG Info Gracz może:
• wywiesić informację o poszukiwaniu drużyny (formularze
dostępne są na miejscu)
• poprosić o pomoc w poszukiwaniu MG i drużyny
• otrzymać informacje na temat podstaw RPG [mile widziani wszyscy początkujący :) ]
• uzyskać informacje na temat nadchodzących sesji
• zarejestrować się do Loterii RPG
• zarejestrować się w Konwentowej Bazie Graczy
• otrzymać informacje na temat atrakcji w bloku RPG

RPG - GRAMY EXPRESS
4. W międzyczasie na formularzu zapisują się chętni.
5. MG pojawia się o wyznaczonej godzinie zbiórki, zdejmuje
zapełniony graczami formularz z tablicy, zgarnia swoich graczy którzy powinni już na niego czekać i udaje się do obsługi
Punktu RPG Info.
6. Obsługa wypełnia kupony loterii RPG dla MG i graczy
i wrzuca je do odpowiednich urn. MG udaje się z graczami
na 2 wolne stanowisko przeznaczone na sesję (lub anektują
do tego celu inną, dowolną przestrzeń, w przypadku braku
wolnych miejsc).
7. Rozpoczyna się gra. MG powinien posiadać wszelkie niezbędne akcesoria takie jak kostki, karty postaci i ołówki.
Ołówki będzie też można pobrać z Punktu RPG Info.
Gracz:
1. Chętni do rozegrania sesji RPG udają się przed Punkt RPG
Info.
2. Przeglądają formularze zgłoszeniowe wywieszone na specjalnych tablicach w poszukiwaniu sesji dla siebie z dostępnymi jeszcze wolnymi miejscami.
3. Wpisują się na listę.
4. Pojawiają się o wyznaczonej godzinie zbiórki przed Punktem
RPG Info i szukają swojego MG.
5. Udają się z MG do obsługi Punktu RPG Info, która wypełnia
im kupony loterii i wrzuca do urny.
6. Udają się z MG do wybranego stanowiska i rozpoczynają
rozgrywkę.

Jak to będzie działać?
Mistrz Gry:
1. MG zgłasza się do Punktu RPG Info piętrze, gdzie otrzyma
do wypełnienia formularz zgłoszeniowy sesji.
2. Formularz będzie określał tytuł sesji, system w którym będzie prowadzona, GODZINĘ ZBIÓRKI GRACZY oraz planowanego rozpoczęcia sesji, oraz kilka informacji dodatkowych.
Będzie zawierać również listę dostępnych miejsc na którą
później wpiszą się gracze
3. MG wywiesza formularz na jednej z przeznaczonych do tego
celu tablic i czeka do ustalonej godziny zbiórki.

GRAMY! Express to stare, doskonale znane wszystkim miłośnikom gier fabularnych w Polsce GRAMY! w skróconej,
dwuetapowej formule. Z konkursu usunięto półfinał, tak, aby
z powodzeniem można było przeprowadzić go podczas dwudniowego konwentu.
Dlaczego GRAMY! ?
Konkurs na najlepszego gracza narodził się na pierwszej edycji
konwentu ConQuest w roku 2003 i od razu zdobył sobie sporą popularność. Od tamtej pory odbywał się nieprzerwanie aż
do 2012 roku. W 2013 roku konkurs nie odbył się
U kogo GRAMY! ?
Tradycyjnie do prowadzenia sesji w konkursie zaproszeni są Mistrzynie i Mistrzowie Gry, którzy cieszą się szczerym uznaniem.
Niektórych już znacie, inni pojawią się u nas po raz pierwszy.
Czasem ich sława jest ogólnokrajowa, czasem lokalna, ale zawsze są to sprawdzeni, znający się na rzeczy ludzie, których
sesje przeszły do legendy. Nikomu innemu nie powierzylibyśmy
odpowiedzialnej funkcji sędziego.
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W co GRAMY! ?
Pozostawiamy MG dowolność w wyborze systemu gry, mechaniki, sposobu prowadzenia itp. Gracze muszą się dostosować
do jego wymagań. Jeżeli na sesji pojawi sie Gracz, który nie zna
systemu, w który przyjdzie mu za chwilę zagrać MG powinien
w skrócie przybliżyć mu, o co chodzi, ale nie ponosi odpowiedzialności za to, ze Gracz systemu nie zna. Dobry Gracz powinien znaleźć się w każdej sytuacji, nawet grając po raz pierwszy
w system, którego na oczy niewidział.
Decyzja sędziego nie podlega dyskusji. Mistrz Gry prowadzący
sesje stoi przed naprawdę trudnym zadaniem musi kogoś wybrać, a komuś powiedzieć „dziękuję”. Bardzo prosimy o życzliwość na linii Gracze MG i nie wywieranie presji na prowadzącym. To mimo wszystko tylko zabawa.
Z kim GRAMY! ?
Nie istnieją przeciwskazania, aby (juz po losowaniu, kto
i u kogo zagra) Gracze mogli spotkać się z MG, który będzie
im prowadził. Turniej turniejem, ale wszyscy chcą sie dobrze
bawić i MG ma prawo ustalić że swoją przyszłą drużyną jakieś
szczegóły, poprosić o przygotowanie sie do sesji itp. Nie ma
natomiast możliwości wymienienia się miejscem z graczem
z innej drużyny.
Czy wszyscy GRAMY! ?
ZjAva jak każdy konwent jest wydarzeniem o ograniczonej
przestrzeni i odbywającym się w skończonym czasie. Siłą rzeczy Gramy! Express nie może przyjąć dowolnej liczby chętnych
żeby zapewnić Graczom i Mistrzom Gry optymalne warunki,
„lista startowa” nie przekroczy 20 osób.
Jak zgłosić swój udział w turnieju?
Jeżeli chcesz wziąć udział w tegorocznej edycji GRAMY! Express
przyjdź w sobotę o godzinie 11:00 na oficjalne losowanie turnieju. Zgłoś się do organizatorów konkursu.

Loteria RPG
W ramach zjAvy 7 grający i MG mają ponownie okazję wziąć
udział w specjalnej loterii z nagrodami, gdzie losem będzie
udział/prowadzenie sesji. Teoretycznie im większa ilość rozegranych sesji tym większa szansa w losowaniu. Losy loterii będą
wypełniane przez obsługę i wrzucane do odpowiednich urn.
Losowanie JEDNEGO zwycięskiego MG i JEDNEGO zwycięskiego gracza odbędzie się w Games Roomie na sali Gimnastycznej
w niedzielę pod koniec programu. Uwaga warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na losowaniu lub wydelegowanie
przedstawiciela z identyfikatorem nieobecnego już potencjalnego zwycięzcy, który odbierze a później przekaże fanty.

RPG - GRAMY EXPRESS

Jak GRAMY! ?
Sesje są zamknięte tylko gracze i MG. To ma być również dobra
zabawa, wiec nie chcemy, aby cokolwiek rozpraszało grających.
System jest prosty. Składają się na niego dwie rundy: eliminacje i finał. Ich harmonogram znajdziecie powyżej.
Gdzie GRAMY! ?
GRAMY! oczywiście na zjAvie, w specjalnie na ten cel zarezerwowanych salach. Mistrzom Gry zapewniamy odizolowanie
od zgiełku konwentu.
O co GRAMY! ?
GRAMY! to przede wszystkim zabawa, ale uczestnicy konkursu
moga liczyć na nagrody ufundowane przez konwent goszczący
turniej, czyli zjAvę. Zwycięzca otrzyma również specjalnie przygotowany dyplom.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu gramy
można otrzymać w punkcie RPGie Info.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie
ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu
życia i wszechstronne działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia – ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i ich rehabilitacji, w
tym rehabilitacji naturalnej i aktywizacji osób
niepełnosprawnych.Ponadto działalność na
rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki
zdrowotnej.

Zapraszamy w trakcie ZjAvy na:
• Zajęcia otwarte z pierwszej pomocy –
szkolenie przy stanowisku wyposażonym
w fantomy, automatyczne defibrylatory
i inny sprzęt pierwszej pomocy. Zajęcia
odbywają się w formie prezentacji przez
instruktorów dla zainteresowanych osób.
Zapraszamy na sleeproom do specjalnie
oznaczonej strefy.
• Bezpieczne dziecko w aucie – prezentacja fotelików firmy RECARO wraz z instruktażem prawidłowego ich stosowania.
Naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, jak również rehabilitacja
i edukacja.

www.anikar.pl
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Sobota
10:00 •••••••••••••••••••••••
Masz już dość starych, oklepanych gier? Męczy Cię, że nawet
od najnowszych systemów RPG wieje nudą? Nie chcesz nawet patrzeć na kolejną edycję tej samej gry? Przyjdź do nas
i spróbuj czegoś nowego, niezwykłego i wciągającego!
Orient Express to inicjatywa graczy i Mistrzów RPG, mająca
na celu promowanie niecodziennych, mało znanych i niezwykłych gier fabularnych, które można wręcz określić mianem
egzotycznych.
Zainteresowany? Przyjdź na blok Orient Express i skorzystaj
z systemu “Sesja na Życzenie”, grając kiedy chcesz i w jaką grę
chcesz!
W ramach bloku Orient Express będziesz mógł poznać wiele
zaskakujących gier, między innymi:
Fiasco - Pamiętacie takie filmy jak „Kac Vegas”, „Fargo” czy
„Przekręt”? Filmy o prawie zwyczajnych kolesiach, którzy
całkiem przypadkowo trafiają w splot niezwykłych okoliczności, zamieniających ich życie w szalone piekło. Gra od dwóch
do pięciu graczy, bez Mistrza Gry i przygotowania. Wszystkie
zasady wyjaśniamy na miejscu.
MurderousGhots- Gra o osobie eksplorującej miejskie kanały
i trafiającej do opuszczonej fabryki, gdzie niegdyś popełniono
zbrodnię. Duchy, które nawiedzają to miejsce, doprowadzą
do zguby każdego, kto zakłóci ich spokój. Czy naszemu bohaterowi/naszej bohaterce uda się
umknąć i uniknąć śmierci?
Dogs in the Vineyard - Wiek XIX, Stany Zjednoczone, Dziki
Zachód. Jesteście młodymi ludźmi wychowanymi w wierze,
posłanymi w drogę, by roznosić wiadomości… i osądzać ludzi
którzy zgrzeszyli. Co grupa idealistów zrobi wobec zepsucia,
jakie wymyka się spod kontroli. Gra o podejmowaniu decyzji
i odczuwaniu ich konsekwencji tak bardzo jak to tylko możliwe.
NanoGames- Wyobraź sobie grę, której zasady mieszczą się
na zwykłej karcie do gry w pokera. Grę, której wielkość mierzy
się nie w stronach, ale słowach. Grę, która mimo swych mikroskopijnych rozmiarów, jest równie emocjonująca co ogromne
tytuły. Przeżyj przygodę swojego życia w godzinę razem z jedną
z wielu NanoGier!
DustDevils - Mówi się, że każdy człowiek nosi w sobie diabła
- jakąś swoją złą stronę, która tylko czeka, by wydostać się
na zewnątrz i zasiać chaos oraz zniszczenie. Starasz się żyć jak
uczciwy, prawy człowiek, ale tak naprawdę siedzi w tobie coś,
co w każdym momencie może zmienić cię w potwora. Jak żyć

z czymś takim na Dzikim Zachodzie, gdzie tylko krok dzieli cię
od wymiany ognia w samo południe? Przekonaj się sam.
Contenders
Gra fabularna o pocie i krwi, nadziei i bólu.
Każdy przyjmuje rolę zawodnika, boksera desperacko próbującego wywalczyć swoją drogę z rynsztoka.
Czy twój pięściarz zdobędzie wystarczająco nadziei i wiary
w siebie, żeby zostać prawdziwym mistrzem?
Czy też pogrąży się w morzu bólu i rozpaczy?
bez mg / maks. 4 osoby / 4 godziny
Against the Unknown
Twardzi śledczy i śledcze. Wojenni szpiedzy. Badacze, badaczki
nieznanego. To właśnie są bohaterowie i bohaterki Against the
Unknown.
Against the Unknown to samodzielna gra używająca usprawnionego systemu Gumshoe.
maks. 4 osoby / 2 - 4 godziny
High Quality RPG
Nie jesteście bohaterami. Jesteście zwykłymi osobami kierowanymi desperacją, głupotą lub szczęściem idioty do głębokich
puszczy, wysokich gór, mrocznych podziemi. Stojącymi twarzą
w twarz z potworami, które zabiją was, gdy tylko was zobaczą.
Jeśli zrobicie wszystko, co musicie zrobić, jeśli będziecie sprytni
i będziecie mieć szczęście, wtedy może przeżyjecie.
maks. 4 osoby/ 2 - 4 godziny
Torchbearer
Torchbearer jest inspirowany wczesnym modelem grania gier
fabularnych. W tej grze przyjmujecie rolę awanturnika lub
awanturniczki poszukującej fortuny. Żeby ją zdobyć musicie
eksplorować opuszczone ruiny, pokonywać straszne potwory
i zdobywać zapomniane skarby. Nie jest to jednak gra o byciu
bohaterem. To nie jest gra o walce w obronie swoich ideałów.
Możecie je mieć, możecie zostać bohaterem, ale na razie
nie macie pracy, majątku lub innych możliwości zarobku. Bycie
awanturnikiem to jedyna szansa na przetrwanie w tym świecie.
3 osoby / 4 godziny
RememberTomorrow
To gra osadzona w bliskiej przyszłości. Spójrzcie na obecny
świat i przewińcie go 20 minut do przodu. Latające samochody:
są. Mnemoniczni kurierzy: są. Wszystko inne: trochę zmienione. Co wy na to?
bez mg / 3 osoby / 3 - 4 godziny

Kulty w RPG
Program 1
Aleksander „Złotówa” Kowaliński
Kulty są bardzo częstym motywem w filmach, literaturze, grach fabularnych. Prelekcja ma na celu przedstawienie słuchaczom szerokiego
opracowania tej tematyki: od omówienia różnych rodzajów kultów,
przez przedstawienie przykładów ze źródeł, aż po metodę tworzenia
i wykorzystywania na sesji.
Quidditch w Polsce i na świecie
Program 2
Marian Dziubiak, Joanna Cielecka, Maciej Olejnik, Agnieszka Ząbkowicz, Maciej Maciejewski
Czy słyszeliście o najfajniejszym sporcie – quidditchu? Wywodząca się
ze Stanów dyscyplinadotarła już do Europy Zachodniej, a niedawno
pojawiła się w Polsce. Drużyna Warsaw Mermaids opowie o historii
tego nietypowego sportu, a jej zawodnicy podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami.

11:00 •••••••••••••••••••••••
Jak zepsuć i naprawić Fate Core?
Program 1
Radosław „Dreamwalker” Ganczarek
Fate Core jest systemem bardzo ciekawym pod kątem wszelkich modyfikacji. Możemy do niego coś dodać, możemy i usunąć. Sami twórcy deklarują, że to, co znamy jako Fate Core, to tylko domyślne ustawienia różnych pokręteł, którymi możemy kręcić na wszystkie strony.
Fate to też nastawienie na grę narracyjną, która nie jest taka prosta
do wprowadzenia – i czasem może się okazać, że gramy w Fate’a tak,
jakbyśmy grali w Warhammera albo D&D. Czy to źle? Czy to dobrze?
Jak sobie z tym poradzić? Na te i inne pytania odpowiem na mojej
prelekcji.
Robisz to źle - czyli tajniki skutecznej prezentacji
Program 2
Marta Jędrzejewska
W prezentacji można popsuć wszystko. Poznaj techniki skutecznej
prezentacji. Dziel się swoją pasją i zainteresowaniami w jasny i ciekawy sposób.

12:00 •••••••••••••••••••••••
Głos Pana
Program 1
Maciej „Vimes” Prażmo
Zawsze łatwiej zbywać zarzuty niż brać je na warsztat – oswajanie ich
trwa znacznie dłużej i wymaga zdolności przyznawania się do błędów.
A o to trudno. Czy da się wrócić do ukochanego hobby, raz zerknąwszy pod dywan? Pewnie, że tak. Stanisław Lem jest uważany za jednego z najlepszych pisarzy sf z naszego kraju, a sam obsmarował ograni-
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czenia fantastyki nie raz i nie dwa. Na przykładzie tytułowego „Głosu
Pana”, przykładów z systemów, sesji i kultury porozmawiamy o tym,
jak wzmocnić erpegi w co słabszych miejscach.
Graj Muzyką! - Warsztaty Improwizacji
Program 2
Kolektyw Graj!
Przygotowując podkład muzyczny do sesji, czasami ciężko wyjść poza
utarte schematy skojarzeń pojawiających się przy dźwiękach określonej melodii. Jeśli brakuje Ci muzycznych inspiracji lub masz problem
z doborem melodii pod charakterystyczne sceny, przyjdź, posłuchaj
i podziel się swoimi pomysłami – co dwie głowy, to nie jedna... A co
dopiero cała sala.

13:00 •••••••••••••••••••••••
Gotycki horror w D&D – wprowadzenie do Ravenloftu
Program 1
Andrzej Skuza
„Mgły gęstnieją, ukrywając okolicę wokół was. Pośród ciemności,
oczy śledzą każdy wasz ruch. Potwory nocy szukają ofiar. Uważajcie, gdzie idziecie, przybysze, jesteście teraz na mojej ziemi. Witajcie w mojej Domenie!” Ravenloft jest settingiem do AD&D, który
wprowadził elementy klasycznego horroru do heroicznego fantasy.
Porwani przez mgły, bohaterowie graczy trafiają do tajemniczych Domen Grozy, gdzie są zdani na łaskę Mrocznych Władców, władców
ponurych krain, będących jednocześnie więźniami na tronach, oraz
enigmatycznych Mrocznych Potęg, które bezustannie wystawiają
mieszkańców tego miejsca na próby. Nie ma stąd żadnej ucieczki –
pozostaje tylko chęć przetrwania w tym niegościnnym miejscu i dopilnowania, by wszechobecny mrok Cię nie pochłonął…
Wiedzówka z serialu Galavant
Program 2
Olga „Biedronka” Malzahn
Wiesz, ile razy pada imię głównej postaci w piosence rozpoczynającej
serial? Ile jest klejnotów Valencii? Znasz teksty piosenek z serialu?
Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę!

14:00 •••••••••••••••••••••••
Dwory Końca Świata - świat i ludzie
Program 1
Jakub Zapała
Zapraszamy do świata renesansowych dworów, magii, intryg i zdrady.
Szczytnych idei i brutalnych zbrodni. Wielkich umysłów i piętrowych
spisków. Gry potężnych Graczy i kruchych bohaterów. Do RPG napędzanego przez postaci i kształtowanego przez uczestników z całego
kraju. Opowiemy Wam o nietypowym świecie, mechanice dającej
Graczom i MG narzędzia do wspólnego tworzenia historii oraz projekcie, który rozwija się wokół Dworów.
Gasnące Słońca - wprowadzenie
Program 2
RPGowa Sowa (Błażej „Szlaczek” Bobko)
Poznaj system, w którym szlachcice urządzają pojedynki w tym samym czasie, gdy naukowcy próbują odkryć tajemnice zaginionej

22

Prelekcje / Konkursy

technologii, a misjonarze i inkwizytorzy przemierzają przestrzeń
kosmiczną, by nawracać lub palić miotaczem ognia. Prawdziwa wiara zmaga się z cudami techniki, a szlachecki honor wystawiany jest
na próbę lata świetlne od ojcowizny.
Celem prelekcji jest zapoznanie nowych graczy z systemem na tyle,
by byli w stanie wziąć udział w sesji Gasnących Słońc i czerpać z tego
frajdę.

15:00 •••••••••••••••••••••••
Realistyczna walka w kosmosie
Program 1
Leszek „Leslie” Karlik
Opisy walki w kosmosie są w fantastyce spotykane nad wyraz często.
Książki, filmy, seriale telewizyjne, komiksy – we wszystkich można
znaleźć strzelające do siebie nawzajem i wybuchające okręty kosmiczne. Ale trafienie na realistyczny opis walk w kosmosie, biorący
pod uwagę ograniczenia fizyczne, które kształtują konflikty dziejące
się poza atmosferą, jest bardzo trudne. Po tej prelekcji będziecie wiedzieć, jak taki opis powinien wyglądać. Jeżeli chcecie usłyszeć o delta-V, mechanice orbitalnej, impulsie właściwym, zasięgu laserów ograniczonym dyfrakcją, obronie strefowej oraz innych ezoterycznych
pomysłach na walkę w kosmosie przestrzegającą praw Newtona,
Carnota, Ciołkowskiego i Einsteina – znaleźliście coś dla siebie.
Graj Grozą! - słów kilka o grozie na sesji
Program 2
Marysia „Merry” Piątkowska (Kolektyw Graj!)
Jeśli lubisz prowadzić sesje w klimatach horroru, chętnie zdradzimy
Ci kilka ciekawych, sprawdzonych i prostych sposobów na uczynienie
Twojej gry jeszcze straszniejszą. Opowiemy m.in. o tworzeniu przerażających NPC, wykorzystaniu rekwizytów znajdujących się wokół
(kostki, ołówki, świeczki, etc.), improwizowaniu oraz wywołaniu odpowiedniego klimatu. Prowadzimy sesje grozy od lat, starając się ciągle zaskakiwać graczy. Pamiętaj, nawet zjawiska atmosferyczne mogą
okazać się kluczowe, tylko trzeba umieć je wykorzystać!

16:00 •••••••••••••••••••••••
Wolsung: Kampania
Program 2
Marek „Planetourist” Golonka
Większość przygód do Wolsunga to jednostrzały, ale warto rozmawiać także o tym, jak projektować dłuższe scenariusze. Podczas prelekcji opowiem o tworzeniu drużyny z myślą o kampaniach, sterowaniu fabułą za pomocą mechaniki oraz pisaniu otwartych, długich
przygód, które nie stracą pełnego akcji, filmowego ducha Wolsunga.
Przyjrzę się także temu, jakie rozwiązania wykorzystane zostały w istniejących kampaniach do tego systemu.

17:00 •••••••••••••••••••••••
Seriale fantastyczne, których być może nie widzieliście
Program 1
Marcin „Seji” Segit
Przegląd fantastycznych seriali sprzed 10, 20 i więcej lat, które warto
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zobaczyć. Produkcje kultowe, kanon fantastycznej popkultury oraz
tytuły zupełnie już zapomniane.
Konkurs: Mania Grania!
Program 2
Magazyn Pixel
Paladynie 80lvl, wiedźminie, poszukiwaczu przygód – to do Ciebie!
Magazyn „Pixel” zaprasza na grową wiedzówkę! Jeśli uważasz,
że masz wystarczająco dużo expa w wiedzy o grach wideo, weź udział
w naszym konkursie, odpowiedz na pytania i zdobądź kolejny level
wtajemniczenia. Niezły loot do zgarnięcia!
PS Inne klasy też zapraszamy:)

18:00 •••••••••••••••••••••••
Odcinek specjalny kampanii
Program 2
Marek „Planetourist” Golonka
Długa kampania to rzecz bardzo sycąca dla erpegowca – można rozwinąć postać, dobrze poznać świat gry i uczciwie zapracować na osiągnięcie czegoś naprawdę wielkiego. Ale fajne są też nietypowe,
oparte na jakimś niebanalnym koncepcie jednostrzały. Jako miłośnik
obu rodzajów gry czasami staram się je łączyć, wykorzystując triki
z typowego jednostrzału do prowadzenia sesji będących odcinkami
specjalnymi kampanii. Podczas prelekcji opowiem, jak projektować
takie sesje i jak wpasowywać je w kampanie.

19:00 •••••••••••••••••••••••
Monsterhearts: Co kryje się w sercach nastoletnich potworów?
Program 1
Marcin Kuczyński
Monsterhearts, być może z racji specyficznej tematyki, pozostaje
w cieniu większych i bardziej rozpoznawalnych gier RPG. Nominowane do wielu prestiżowych nagród, ostatecznie nie otrzymało żadnej
z nich. Na prelekcji dowiecie się, dlaczego warto przyjrzeć się temu
niepozornemu systemowi i co ciekawego może Was czekać w grze,
której głównym tematem są emocjonalne problemy nadnaturalnych
nastolatków.
Odgrzewanie kotletów, czyli prowadzenie nieraz tego samego
Program 2
Jakub Zapała
Robota MG bywa ciężka i czasami po prostu nie ma czasu na dłuższe
przygotowania. Już niedługo trzeba siąść i prowadzić, a pomysłów
brak. Jedynym rozwiązaniem jest sięgnąć po stare koncepcje i przygody. Tylko jak to zrobić, żeby Gracze się nie poznali – a przynajmniej
dobrze bawili? O tym właśnie będziemy rozmawiać.
Pogadamy o porządkowaniu notatek, wykorzystywaniu starych pomysłów, korzystaniu z miksera i czytaniu kart postaci. Omówimy, jak
działać wieczór przed sesją, co robić, gdy została nam godzina, a co
wtedy, gdy mamy tylko kwadrans. Zaczniemy od „Nie panikuj”, a potem będzie już tylko lepiej.

20:00 •••••••••••••••••••••••
Konkurs: potworne nastolatki
Program 1
Katarzyna Kuczyńska, Marcin Kuczyński
Myślicie, że nastolatki mają łatwo? Że praca, rodzina i kredyt na głowie to jedyne prawdziwe wyzwania, jakie istnieją na świecie? W tym
konkursie będziecie mieli okazję sprawdzić, jak trudno jest być obdarzonymi nadnaturalnymi mocami uczniami amerykańskiego liceum.
Choć konkurs bazuje na grze RPG Monsterhearts, znajomość systemu nie jest w ogóle potrzebna, by wziąć udział. Przebudźcie swojego wewnętrznego nastolatka, rozhuśtajcie trochę emocje, ożywcie
młodzieńczy bunt i przypomnijcie sobie, jak to jest, kiedy nikt Was
nie rozumie. Zapraszamy uczestników, którzy skończyli co najmniej
dwudziesty rok życia. Prawdziwe nastolatki miałyby za łatwo.
Supełek Fabularny – warsztaty tworzenia postaci i scenariuszy
Program 2
RPGowa Sowa (Patryk „Dawwy” Kujawski, Błażej „Szlaczek” Bobko)
Supełek Fabularny opiera się głównie o sprzężenie zwrotne między
fabułotworzeniem Mistrza Gry a tworzeniem postaci przez graczy,
ułatwiając wszystkim komunikację i pozwalając zrobić burzę mózgów
bez zdradzania szczegółów scenariusza graczom. W prelekcji opowiemy, jak postrzegać obydwa procesy z perspektywy związków przyczynowo-skutkowych oraz jak to wykorzystać. Przy odpowiedniej dozie
zaangażowania zaskoczycie zarówno swoich graczy, jak i Mistrzów
Gry.

21:00 •••••••••••••••••••••••
Jak prowadzić kampanie, żeby się nie zmęczyć
Planszowa
Tomasz „kaduceusz” Pudło
Na prelekcji przedyskutujemy, czym właściwie jest kampania i dlaczego ta forma tak dobrze pasuje do gier fabularnych. Porozmawiamy
o tym, co warto przygotować przed rozpoczęciem kampanii, a czego
nie warto, ile sesji powinna trwać kampania i jaki wpływ mają mechaniki gier fabularnych.
Erotyka w RPG
Program 1
Katarzyna „Thilnen” Kuczyńska
To prelekcja dla Mistrzów Gry i graczy, którzy chcieliby poruszać
tematy związane z erotyką na swoich sesjach. Dowiecie się, w jaki
sposób opisywać sceny łóżkowe bez nerwowych uśmieszków, jak wykorzystać pikantne wątki fabularnie, w jaki sposób tworzyć postacie
do takich wątków i jak pozbyć się skrępowania. Opowiem też o systemach RPG, w których erotyka jest bardzo wyeksponowana i łatwo
można wpleść ją w sesję, jak Armie Apokalipsy i Monsterhearts.
Dwójka graczy, jeden bohater
Program 2
Marek „Planetourist” Golonka
Prelekcja ta jest raportem z bardzo ciekawego eksperymentu erpegowego, który od pewnego czasu prowadzę. Polega on na tym, by
zorganizować sesję dla dwóch osób i jednej z nich dać do poprowadzenia głównego bohatera fabuły, drugiej zaś – najważniejsze
postaci epizodyczne. Pierwsze próby wykazują, że takie rozwiązanie
sprawdza się bardzo dobrze i stąd chciałbym opowiedzieć: dlaczego
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to działa? Jak projektować takie przygody? I wreszcie – co z tego doświadczenia można przenieść do bardziej klasycznych sesji?

22:00 •••••••••••••••••••••••
Konkurs wiedzy o One World of Darkness & Chronicles of Darkness
(vel. stary i nowy Świat Mroku)
Program 1
Andrzej Skuza
Który Przedpotopowiec śpi pod Nowym Jorkiem? Ile było pierwotnie
plemion Garou? Jak Cheiron Group zyskuje dla siebie nadnaturalne
moce? Który klan Potępionych wyginął podczas upadku Camarilli
u schyłku Starożytnego Rzymu? Jeśli znasz odpowiedzi na część tych
pytań lub wszystkie, masz szansę wygrać w quizie sprawdzającym
wiedzę dotyczącej 24 lat istnienia Świata Mroku. Możesz wybrać,
czy wolisz odpowiadać na pytania z nowego, czy klasycznego WoDa,
jednak możesz się też spodziewać pytań znacznie trudniejszych niż te
przykładowe. Zapraszam na konkurs pełen mroku i tajemnic.
The Elder Scrolls - Geneza
Program 2
Kamil „Gospodin” Michalak
Zastanawiało Cię kiedyś, skąd pochodzą bogowie TES? A może chcesz
wiedzieć, dlaczego ten świat ma dwa księżyce? Coś o smokach? Czym
u diabła jest CHIM? Dlaczego Sheogorath to taki cudny „człowiek”?
To i wiele więcej postaram się wyjaśnić. Gwoli ostrzeżenia, to jest
enigma zapakowana w zawiłość, zakryta grubą warstwą WTF. Jeśli
chcesz pojąć ten galimatias i odkryć sekrety Lorkhana, zapraszam.

23:00 •••••••••••••••••••••••
Broń biała i szermierka – z czym to się je?
Planszowa
Dominik „ixolite” Płodowski
Prelekcja będzie opowiadać o broni białej (takiej jak miecze, noże, gazrurki i topory) i szermierce (czyli posługiwaniu się takowymi). O tym,
co to właściwie jest, dlaczego jest jakie jest i po co jest. Prelekcja
przygotowana i kierowana głównie do entuzjastów, którzy już coś
potrafią (zaczęli się bawić, walczyć, machać bronią), dopiero o tym
myślą albo po prostu zastanawiają się, czy to trudne i co właściwie
powinni o tym wiedzieć.
Macki, kleszcze i wyrywanie mózgów. Wynaturzenia D&D
Program 2
Adrian „Zło” Niks
Krótki przegląd po klasykach takich jak illithidy, beholderowate czy
abholety.

Niedziela
00:00 •••••••••••••••••••••••
Obecny stan polskiej armii
Program 1
Jacek „Tarot” Tarociński
Żyjemy dzisiaj w bardzo ciekawych i niespokojnych czasach, w dobie
przesilenia geopolitycznego na Pacyfiku, rewizjonistycznej polityki
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Hearthstone: Magia kart zaklętych na komputerowym ekranie
Program 2
Radosław „Rangordin” Cholerzyński
Na pozór prosta elektroniczna gra karciana, w którą każdy może
pograć, lecz posiadająca wiele zaawansowanych taktyk i ukrytych
mechanik. Opowiem o tym, jak podejmować dobre decyzje podczas
gry, jak efektywnie rozbudowywać swoją kolekcję kart orazjakie decki
są w tej chwili w mecie. Zapraszam zarówno osoby, które zaczynają
przygodę z Hearthsone’em, jak i tych, którzy dzielnie grają od bety.
Każdy powinien dowiedzieć się czegoś nowego.

11:00 •••••••••••••••••••••••

Religie w RPG
Program 1
Aleksander „Złotówa” Kowaliński
Religia od zawsze wpływała na życie jednostek i całych społeczności.
Przez tysiąclecia istnienia ludzkości przybierała różne formy. Wierzenia zanikały, ewoluowały lub pozostawały niezmienione. W grach
fabularnych także pojawiają sie motywy religijne, zarówno w settingach fantasy, jak i zbliżonych do naszej rzeczywistości, a nawet
w science-fiction. Celem prelekcji jest przybliżenie słuchaczom różnych zagadnień powiązanych z religiami i przedstawienie pomysłów
na wykorzystanie ich na sesjach.

12:00 •••••••••••••••••••••••
Czasoprzestrzenno-multidyscyplinarny konkurs „Powrotu do przyszłości”
Program 1
Michał „Azamath” Duszak

RPG4
Po co pisać scenariusze?
Program 2
Marek „Planetourist” Golonka
Precyzyjnie przygotowany scenariusz nie zawsze musi przełożyć się
na świetną sesję, improwizacja potrafi zaś czasami doprowadzić
do niezapomnianej przygody. Czy więc opłaca się pisać scenariusze?
A zwłaszcza: czy opłaca się je spisywać tak, by mogli z nich skorzystać
też inni? Podczas prelekcji postaram się odpowiedzieć na te pytania.

ORIENT
EXPRESS

Egzamin na Grimma
Program 2
Olga „Biedronka” Malzahn
Rozpoznasz każdego Wesena? Wiesz, czym go zabić? Znasz organizacje i historię świata Wesenów? Przyjdź i sprawdź, czy mógłbyś być
Grimmem!

15:00 •••••••••••••••••••••••
Władcy Losu – wprowadzenie
Program 2
RPGowa Sowa (Patryk „Dawwy” Kujawski)
Prelekcja wprowadzająca do świata i mechaniki Władców Losu – systemu nowej fali umożliwiającego wcielenie się w istotę o potężnych
mocach, grającej o najwyższe stawki.
Spróbujmy porozmawiać o Sherlocku
Program 1
Bea
Ogólnie pojęta pogadanka o „Sherlocku” z elementami innych seriali, o których słuchacze mogą chcieć porozmawiać.Opowiem o kilku
smaczkach trudnych do zauważenia. Jeśli publika będzie składała
się z osób zaznajomionych z serialem, możemy zrobić zgadywankę –
z której części pochodzi kadr.
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13:00 •••••••••••••••••••••••
Górnictwo asteroidalne – fantastyka, przyszłość i prawo
Program 1
Kamil „Tygrzyk” Muzyka
Górnictwo asteroidalne to raczkująca gałąź przemysłu wydobywczego i aerokosmicznego zarazem. Celem prelekcji jest przybliżenie kwestii technologicznych,geologicznych oraz prawnych. Omówione będą
projekty firm Kepler Energy, Planetary Resources, Deeps Space Industries, projekty akademickie, założenia różnych państwowych agencji
kosmicznych oraz kwestia kontrowersyjnej amerykańskiej legislacji.
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Blogi grupowe – dobry czy zły substytut RPG?
Program 1
Mateusz „Grozny” Górka
Prelekcja poświęcona blogom grupowym, mało znanym wielu RPG-owcom, które mogą być dobrym zamiennikiem PBF-ów albo przerywnikiem do sesji czy regularnych kampanii, gdy trzeba czekać
na resztę drużyny. Siadasz do komputera, piszesz i gotowe. Teraz
wystarczy zaczekać na współautora.

PLANSZOWA

34

SZATNIA

Fanowska robota, czyli jak zmarnować weekend
Planszowa
Marcin „Seji” Segit
Prelekcja o działalności fanowskiej: pisaniu, organizowaniu wydarzeń, wydawaniu i wszelkich innych przejawach fandomowej aktywności. Jakich narzędzi użyć, kogo poprosić o pomoc, ile to kosztuje
oraz jak wiele zabiera czasu – pokazane na przykładach z życia wziętych. Dla początkujących i dla zaawansowanych.
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10:00 •••••••••••••••••••••••

Konkurs „Powrotu do przyszłości” wymagający bystrego umysłu, wytrenowanego ciała, dobrego słuchu, niezłych umiejętności aktorskich
i doskonałej współpracy. Jeśli nie opanowałeś jeszcze zdolności bilokacji lub przenoszenia się w czasie, lepiej zabierz ze sobą drużynę
(optymalna liczba to 4 osoby).
Należy się spodziewać nietypowej wiedzówki, kalamburów oraz innych konkurencji, których nie sposób opisać jednym słowem.
Uwaga! Zabrania się korzystania z „Almanachu Konwentowego 20002050” w celu poznania odpowiedzi.

AKREDYTACJA

Rosji i terroryzmu. W prelekcji mam zamiar zwięźle zarysować sytuację Polski w zmieniającym się układzie globalnym oraz przedstawić i omówić stan polskich sił zbrojnych, wraz z ich możliwościami.
W mediach i Interneciewyrosło masę sprzecznych że sobą mitów
o naszej armii oraz o zakupach i modernizacjach prowadzonych przez
Ministerstwo Obrony Narodowej, które postaram się obalić. Przedstawię również obecnie prowadzone programy oraz wizje MON.
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10:00

Kulty w RPG
Aleksander Złotówa
Kowaliński

Quidditch w Polsce i na
świecie
Marian Dziubiak, Joanna
Cielecka, Maciej Olejnik,
Agnieszka Ząbkowicz, Maciej
Maciejewski

11:00

Jak zepsuć i naprawić Fate
Core?
Radosław Dreamwalker
Ganczarek

Robisz to źle – czyli tajniki
skutecznej prezentacji
Marta Jędrzejewska

Planszówki – ideał a banał
Piotr Kiesling

12:00

Głos Pana
Maciej Vimes Prażmo

Graj Muzyką! – Warsztaty
Improwizacji
Kolektyw Graj!

NSKN – plany wydawnicze
na 2016
Błażej Kubacki

Gotycki horror w D&D –
13:00 wprowadzenie do Ravenloftu Wiedzówka z serialu Galavant
Olga Biedronka Malzahn
Andrzej Skuza

14:00

Dwory Końca Świata – świat
i ludzie
Jakub Zapała

15:00

Realistyczna walka
w kosmosie
Leszek Leslie Karlik
16:00

17:00

Seriale fantastyczne, których
być może nie widzieliście
Marcin Seji Segit

19:00

Monsterhearts: Co kryje
się w sercach nastoletnich
potworów?
Marcin Kuczyński

Portal – plany wydawnicze
na 2016
Marcin Ropka

Graj Grozą! – słów kilka o
grozie na sesji
Marysia Merry Piątkowska
(Kolektyw Graj!)

Jak zrobić GamesRoom i tego
nie schrzanić?
Paweł Pablo Kurnatowski

Wolsung: Kampania
Marek Planetourist Golonka

Rebel.pl – plany wydawnicze
na 2016
Paweł Pablo Kurnatowski

Mania Grania!
Magazyn Pixel

Fabryka Gier Historycznych/
Lion Games – plany
wydawnicze na 2016
Adam Kwapiński

Odgrzewanie kotletów, czyli
prowadzenie nieraz tego
samego
Jakub Zapała

Supełek Fabularny –
tworzenia postaci
Konkurs: potworne nastolatki Warsztaty
i scenariuszy
20:00 Katarzyna Kuczyńska, Marcin
RPGowa Sowa
Kuczyński
Patryk Dawwy Kujawki, Błażej
Szlaczek Bobko

21:00

Erotyka w RPG
Dwójka graczy, jeden bohater
Katarzyna Thilnen Kuczyńska Marek Planetourist Golonka

22:00 Konkurs wiedzy o One World

23:00
00:00
01:00
02:00
03:00

of Darkness & Chronicles of
Darkness (vel. stary i nowy
Świat Mroku)
Andrzej Skuza
Obecny stan polskiej armii
Jacek Tarot Tarociński

LARP 2

Wielki Konkurs
Planszówkowy:
Edycja Worker Placement
Arkadiusz Ciesielski

Turniej 1

Turniej 2

Turniej 3

Turniej 4

Pokazy przy stoiskach

Szeryf z Nottingham
Tajniacy
Termity
Łowcy Skarbów
Megawojownicy
Colt Express
Rebel

Joker-Poker
Bartłomiej Sztobryn

Turniej w Herosów
Fabryka Gier Historycznych
oraz Lion Games

Łowcy Skarbów
Rebel

10:00

11:00

Premiera gry Śmierć
Jaśniepanu! – nauka i pokazy
jak poprawnie ścinać
12:00
możnowładców
Cube Factory of Ideas

Pierwszy turniej gry Śmierć
Jaśniepanu!
Cube Factory of Ideas

Pokaz prototypu gry
Odbudowa Warszawy 1945- 13:00
1980
Pokaz prototypu gry Poczet
królów Polski
Fabryka Gier Historycznych

Jungle Speed
Rebel

Kochanie, zabiłem mugola
Magdalena Beza Tomaszewska

14:00

Pokaz prototypu gry Nemesis
Fabryka Gier Historycznych
oraz Lion Games

Namiestnik
Games Factory Publishing

15:00

Turniej
Zatoka Pelikanów
Trefl

Rozgrywki pokazowe Dust
Tactics
Dust Devils Poland
16:00

Turniej Summoner Wars
Cube Factory of Ideas

Męska rzecz
Emilia Emi Kowalska

Hobbity.pl – plany
wydawnicze
na 2016
Marek Przepiórka
Wszystko dla N.
Aleksandra Wicher

RPG: Jak prowadzić
kampanie,
żeby się nie zmęczyć
Tomasz kaduceusz Pudło
Uczynki
Kamil Bartczak
Broń biała i szermierka
– z czym to się je?
Dominik ixolite Płodowski

Turniej Vudu
Black Monk Games

Wojownicy Podziemi
Intryganci
Red7
Lucrum Games

Eliminacje do Mistrzostw
Polski w Królestwo w
Budowie
Rebel

Sognefjord
Macek Sven Chmielewski,
Karol Benq Siek

W luku Davy'ego Jonesa
Andrzej Skuza
W ruinach
Wojciech Reszka Reszkowski,
Dominika Filipowicz

17:00

Azjatycka gra karciana BONSAI
pokazy i turniej
Kudu Games
18:00

Turniej Doom Trooper
Piotr Skoq Skoczylas

Larp LARP Poland
Kamil Krauch Rauch

The Elder Scrolls – Geneza
Kamil Gospodin Michalak
Macki, kleszcze i wyrywanie
mózgów. Wynaturzenia D&D
Adrian Zło Niks
LARP Wizyta
Patryk Stryjewski, Anna
Gęślicka

LARP 1

Alternatywy 4 i Stawka
większa niż życie – realia
filmowe a rzeczywistość
gracza
Maja Mirska

Gasnące Słońca –
wprowadzenie
RPGowa Sowa
Błażej Szlaczek Bobko

Odcinek specjalny kampanii
Marek Planetourist Golonka

18:00

Planszowa

Alternatywy 4
Stawka większa niż życie
Inte-gra
Namiestnik
Dominion
Pocket imperium
Mistfall
Games Factory Publishing
Hollywood
Tytus Romek i A’Tomek
Tikal
Curling
Plusk!
Kot Stefan
Żółwie z Galapagos
EGMONT

19:00

20:00

21:00

Zjavova liga Poprzez Wielki.
Statki, łupy, kościotrupy
Poprzez Wieki
22:00
Zapraszamy do podziemi
PORTAL
Multiuniversum
23:00
(prototyp dodatku)
Dice Brewing i Dodatek
do Dice Brewing
(prototyp dodatku)
00:00
Exoplanets
The Curse of The Black Dice
01:00
BOARD & DICE
02:00
03:00

PROGRAM NIEDZIELA
Program 1

10:00

11:00

12:00

Blogi grupowe – dobry czy zły
substytut RPG?
Mateusz Grozny Górka

Czasoprzestrzennomultidyscyplinarny konkurs
Powrotu do przyszłości
Michał Azamath Duszak

Górnictwo Asteroidalne –
Fantastyka, Przyszłość
i Prawo
Kamil Tygrzyk Muzyka

15:00

Planszowa

Hearthstone
Radosław Rangordin
Cholerzyński

LARP 1

LARP 2

Turniej 1

Turniej 3

Turniej 4

Pokazy przy stoiskach

10:00

Rose Tattoo
Kamil Bartczak

Nowy Porządek
Bartosz V Piotrowski

Kącik pękniętej kostki
Adam Kwapiński i Michał
Oracz mordują prototypy

11:00

Wojnacja
pokazy
Arkadiusz Dragon_Warrior
Grzeszczak

Po co pisać scenariusze?
Marek Planetourist Golonka

Turniej Munchkina dla
Początkujących!
Black Monk Games

Egzamin na Grimma
Olga Biedronka Malzahn

Games Factory Publishing –
plany wydawnicze na 2016
Piotr Sobieraj

Panel: Co chcielibyście
zobaczyć na zjAvie 8?
Stowarzyszenie Avangarda

Michał Oracz – Z krótka
wizytą w głowie designera
Michał Oracz

POKAZY
JAK
W
SOBOTĘ

Turniej Red7
Lucrum Games

12:00

13:00

I-XVH
Przemysław Matuszewicz

Spróbujmy porozmawiać o Władcy Losu – Wprowadzenie
RPGowa Sowa
Sherlocku
Patryk Dawwy Kujawski
Bea

Turniej 2

Fanowska robota, czyli jak
zmarnować weekend
Marcin Seji Segit

Religie w RPG
Aleksander Złotówa
Kowaliński

13:00

14:00

Program 2

Kapłani niewiedzy
Bartłomiej Sztobryn

Prezentacja protytypu gry
Katastrofa
Przemysław Nadolny

14:00

Wojnacja turniej
Arkadiusz Dragon_Warrior
Grzeszczak

15:00

16:00

16:00

OFICJALNE ZAMKNIĘCIE PRO GRAMU I ROZDANIE NAGRÓD

17:00

Wystawcy
Na ZjAvie 7 będzie można nie tylko pograć,
ale również wyposażyć się w rozmaite gry
i akcesoria, oferowane po atrakcyjnych,
konwentowych cenach. W tym
roku będziecie mieli okazję spotkać
u nas całkiem sporo, jak na tak małe
przedsięwzięcie, wystawców ulokowanych
w hali głównej Games Roomu.
Wystawcy na hali głównej:
Kreatorium
REBEL.pl
Wydawnictwo Lucrum Games
Wydawnictwo Hobbity
Maginarium
Nimbrell
Wydawnictwo Copernicus

Regulamin Games Roomu
Barthalon
Panda
Igralion
Hekaterium
Spellcrow
Wydawnictwo PORTAL GAMES
Wydawnictwo CUBE Factory of Ideas
Wydawnictwo Board & Dice
Bluebox
Zmora Shop
Uroczysko
Kram Sulika
GutWork
Wydawnictwo Imago Montage / Diadem RPG
BOOM!
Smokopolitan
Wydawnictwo Kudu Games

§1. Przy wypożyczeniu gry Uczestnik zobowiązany jest
do pozostawienia identyfikatora, który pozostaje w depozycie
do momentu odebrania gry przez obsługę Wypożyczalni.
§2. Każdy Uczestnik może mieć wypożyczoną tylko jedną grę naraz.
§3. Wszelkie uszkodzenia i braki w grach należy zgłosić obsłudze
Wypożyczalni natychmiast po ich wykryciu.
§4. Z gier wolno korzystać tylko w wyznaczonej przez Organizatorów
przestrzeni. Niedozwolone jest wynoszenie gier poza ten
obszar.
§5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem gry.
§6A. Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych gier
przed zakończeniem Konwentu.
§6B .Wypożyczalnia zakończy wydawanie gier na godzinę przed
zakończeniem Konwentu.
§7. Uczestnik wypożyczający grę ponosi pełną odpowiedzialność
za jej uszkodzenia i braki – w przypadku powstania zniszczeń
lub utraty elementów zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
w wysokości ceny rynkowej gry.
§8. Na terenie Wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania
posiłków i napojów.

Games
Room
Obsługuje

17:00

GIER
UŻYCZAJĄ

30

SOCJAL i informacje organizacyjne

NOCLEGI W SZKOLE:
Zapewniamy darmowe noclegi w budynku szkoły (TRZEBA
MIEĆ ŚPIWÓR I KARIMATĘ). Sala noclegowa znajduje się w górnej hali sportowej (nad Games Roomem).

BANKOMAT

KUCHNIA
AZJATYCKA

APTEKA

PIZZA

KONWENT KOORDYNUJĄ:
Marcin „Kopczyn” Kopczyński (koordynator główny)

NAPEŁNIANIE GŁODNYCH I SPRAGNIONYCH
BRZUSZKÓW:

Weronika „Mau” Rędziniak (koordynator główny)

SKLEP

RESTAURACJA

Zjeść można w bardzo przystępnej cenie bezpośrednio w bufecie szkolnym obok punktu RPG INFO. Będzie można również
zjeść niedrogi, domowy obiad w stołówce szkolnej.
W bezpośredniej okolicy konwentu znajduje się kilka knajp
azjatyckich, kawałek dalej - pizza, fastfoody i kebaby. Część
z tych miejsc ma w ofercie dania dla wegetarian.

Tomek „nołnejm” Rutkowski (gżdacze)

KEBAB

FAST FOOD

SZATNIA:
Dla wygody uczestników udostępniamy strzeżoną szatnię. Będzie można zostawić ciężkie zimowe odzienie i obuwie w miejscu oznaczonym indywidualnym numerkiem.

UWAGA!!!
Na terenie konwentu obowiązuje zmiana obuwia – prosimy
o zabranie ze sobą butów/kapci etc. na zmianę. Dla zapominalskich będą dostępne, za symboliczną opłatą, kapcioszki
hotelowe. Ich ilość jest ograniczona!

KOSZULKI:
W związku ze sporą popularnościa pamiątkowych koszulek
ogłaszamy, że w tym roku na zjAvie będzie można zdobyć oryginalne koszulki konwentu. Liczba egzemplarzy jest ograniczona,
więc kto pierwszy ten lepszy. Gżdacze nie muszą się już o to
martwić – mają je zapewnione za okazaną pomoc w obsłudze.
Dodatkowe egzemplarze będzie można zdobyć w konkursach,
a szczęśliwcy, którzy zdążą jako pierwsi, będą mogli je nabyć.
Za jakość T-shirtów odpowiada Kreatorium.com. O koszulki pytajcie na stoisku Kreatorium.

KOLORY KOSZULEK zjAvy, CZYLI JAK POZNAĆ ORGA:
Czarny - uczestnik, nie udzieli Ci informacji
Zielony - Gżdacz z obsługi, może pomóc ale lepiej poszukaj:
Czerwony - koordynator, powinien pomóc

Maciej „Zefir” Starzycki (program)

MAPA OKOLICY KONWENTU

Mikołaj „Skryba” Pachut (RPG Info)
Weronika „Gwen” Pęter (larpy)
Mirosław „Xaric” Kowalski (wystawcy, sponsorzy)
Jakub „Vampaj” Kumecki (ochrona)

POMOC MEDYCZNA

Autobusy:

A1 - Park Moczydło 03
(167 w stronę Siekierki - Sanktuarium,
po drodze Metro Pole Mokotowskie
A2 - Park Moczydło 04
(167 w stronę Chomiczówka)
A3 - Park Moczydło 02
(520 w stronę Chomiczówka)
A4 - Park Moczydło 01
(520, 523, 171, 109, 190
- stąd odjedziesz z konwentu)

A1
A4

A3
A2

Patronat medialny:

BEZPIECZNA ZJAVA

Konwenty – w tym ZjAva – są bezpiecznymi
imprezami. Jednak na każdym wydarzeniu, które
gromadzi setki osób, mogą się zdarzyć nieprzyjemne sytuacje. Nie spodziewamy się ich, ale
jesteśmy na nie przygotowani.
Jeżeli spotkacie się z molestowaniem w dowolnej formie, kradzieżą, obrażaniem, nękaniem
(fizycznym lub słownym) albo innym niewłaściwym zachowaniem, nie wahajcie się skontaktować z organizatorami, którzy udzielą Wam
pomocy, a razie potrzeby wyciągną konsekwencje wobec odpowiedzialnej osoby.
Zgłoszenia w takich sprawach odbierają koordynatorzy główni:
Marcin Kopczyński
i Weronika Rędziniak .

Wsparcie medialne:
AGRESOR Klub Gier Planszowych
Baniak Baniaka
Bialskie Dni Fantastyki
Board Times
Brwikon
Dni Fantastyki
Elgacon – Płockie Dni Fantastyki
Fantasmagoria Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14
Klub Fantastyki Druga Era
Game Troll TV – wszystko o grach planszowych.
Games Fanatic
Gildia.pl Fantastyczny Portal Kulturalny

Graj Kolektyw
Graj Muzyką
Iskry RPG
Kapitularz
Kocioł
Konwent Smokon
Konwenty Południowe
Myszmasz – Podcast popkulturalny
Przystanek Planszówka
Pod Grzechoczącymi Kośćmi
Q-workshop
Stowarzyszenie Mjolnir

