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0.HARMONOGRAM:

CZWARTEK:
10:00-20:00 - Akredytacja + Loteria Fantowa
12:00-18:00 – Games Room
13:00-14:00 – Turniej strzelecki
14:00-15:00 – Turniej Munchkin
15:00-16:00 - Ocena strojów i rekwizytów
16:00-17:00 - Turniej ligretto
16:00-17:00 – Warsztaty z oczyszczania wody – Morden „Postapokaliptycznie przez
świat”
17:00-18:00 – Prelekcja pt: „ Mamo, ale dlaczego mamy apokalipsę” - czyli o
powodach apokalipsy w popkulturze – Tościk
18:00-19:00 - Prelekcja pt: „Różnice pomiędzy komiksem a serialem The Walking
Dead” -Wartax
19:00-20:00 – Prelekcja pt: „ Czy da się przetrwać zombie apokalipsę na statku” Amras

20:00-21:00 - Gra: „Co dwie głowy to nie jedna” -Amras
22:00 – Fireshow – Incendi

PIĄTEK:
10:00-14:00 – Akredytacja + Loteria Fantowa
10:00-10:30 – Warsztaty z tańca z ogniem – Incendi
11:00-12:00 – Prelekcja pt: „Jak odegrać postać na Larpie” - Bart
12:00-12:30 – Warsztaty pt: „Jak ekspresowo spostapić strój” - Tościk I Żurek
13:00-13:45 – Ocena strojów i rekwizytów.
13:45-14:30 – Mechanika, wprowadzenie do gry i FAQ
14:30-16:00 – Wyjście na lokacje i rozpoczęcie gry
16:00-24:00 – LARP

SOBOTA:
00:00-20:00 – LARP
20:00 – Zakończenie gry głównej

NIEDZIELA:
12:00 – Podsumowanie imprezy oraz rozdanie nagród

1.Wstęp Fabularny

W tym roku na pierwszy plan wybija się konflikt, jaki zaognił się rok temu między
Konfederatami z Nowej Georgii. A Pierwszym legalnie wybranym prezydentem Ameryki.
Ameryki… No bo jak można mówić o Stanach Zjednoczonych, kiedy jedyne dwa istniejące
stany nie są zjednoczone?
John Whiskey prowadzi swoją Administrację z gabinetu w Richmond w Wirginii Zachodniej,
Nowej Stolicy Ameryki, zaś za centrum miasta wybrano bezpieczny i łatwy do obrony hotel.
Na terenie miasta-hotelu znajduje się również podziemie, w którym nieformalne rządy
sprawuje dawny burmistrz Richmond, o którym niektórzy mówią żartobliwie Mroczny Pan.
Mroczny Pan trzyma pieczę nad Undeground 2, gdzie znajduje się Lombard i siedziba
bractwa świętej trójcy traktującej bezprawie jako prawo.
Całe podziemia są uznawane za miejsce niebezpieczne i wyjęte spod prawa.
A ci, którzy tam zamieszkują, prowadzą szemrane interesy.
Z Richmond Do Nowej Atlanty, gdzie na Rancho Diesel Dicka i Petrol Jacka, nieformalnych
przywódców lokalnej ludności prowadzi droga międzystanowa nr.666. Którą w połowie
przecina Posterunek plaża - wyznaczający granicę między Wirginią Z. a Georgią.
Posterunek Plaża jest miejscem, w którym zbierają się dziwne indywidua oraz
zlokalizowana jest dziwna konstrukcja.

Nowa Atlanta to dom dla wyjątkowo rozrywkowej grupy ludzi, czasem nazywających się
redneckami, lub konfederatami.
Konfederaci często bywają troszkę ksenofobiczni, nie przepadają za szczepieniami
i sceptycznie odnoszą się do teorii heliocentrycznej. Prężnie działa tu kółko różańcowe i
klub weterana
Mówi się, że w nowej Atlancie mile widziany jest każdy praworządny Amerykanin.
Tak Długo jak jest to biały, heteroseksualny, katolicki praworządny Amerykanin.
W nowej Atlancie działa również rafineria ropy naftowej, lokalna gazeta, oraz sprawny
przekaźnik telekomunikacyjny pozwalający na korzystanie z urządzeń
telekomunikacyjnych.

2.Informacje organizacyjne

Orientacyjne godziny rozpoczęcia gry (piątek godz.14:30) zakończenie gry godz. 20
sobota.
W sobotę
Technikalia:
- Impreza odbywa się na terenie kopalni Grodziec w Będzinie ul. Barlickiego 26
- Zapewniamy miejsce noclegowe we wspólnych salach ( wymagane karimata i śpiwór) Piętro
budynku strefa off game
- Istnieje możliwość noclegu w terenie na lokacji, wymagany namiot.
- Dostępne są przenośne sanitariaty typu TOI TOI oraz prysznice polowe z ciepła wodą.
Koszt imprezy cały konwent - 85 zł
- Wejściówka jeden dzień 50 zł
- Frakcja ZOMBIE 40 zł całość imprezy
Zniżki: płeć piękna 5 zł rabatu (zniżka nie dotyczy frakcji Zombie)
Własny pojazd biorący udział w grze 5 zł rabatu.
Pomimo tego, że to Zombie apokalipsa i powinieneś/naś zadbać o swoje pożywienie, będzie
prowadzona kuchnia z dobrymi posiłkami w przystępnych cenach waluty fabularnej...zęby
- Organizatorzy zapewniają amunicję do replik typu NERF

Proszę zadbajcie o to, aby zabrać ze sobą swoje śmieci, abyśmy nie musieli sprzątać
jeszcze kilka dni po ZL

3. Mechanika
MECHANIKA ZOMBIE LARP 2019

4.LORE

Jest rok 2029, jednak świat, jaki znaliśmy przestał istnieć w 2011.
Ludzkość została zdziesiątkowana przez zarazę. Potworną chorobę, która sprawia, że
zmarli powracają zza grobu aby pożreć swoich towarzyszy. Ocalali zaczęli wybijać się
wzajemnie o resztki pozostałych surowców.
Od tego czasu wielokrotnie podejmowano próby odbudowy cywilizacji, jednak za każdym
razem kończyły się one porażką: Huston, Trenton, Nowy Nowy Jork, Zasrna dolina.
W każdym z tych miejsc albo dochodziło do opanowania przez zombie, albo wydarzała się
jakaś katastrofa.

Niektórzy twierdzą, że za wszystkimi tymi nieszczęściami stali tajemniczy agenci
Deadzone, korzystający z każdego dostępnego środka komandosi wyszkoleni do walki w
stanie nadzwyczajnego zagrożenia bronią biologiczną.
Wykorzystujący chytrość i spryt Agenci infiltrują interesujące ich miejsce, wykorzystując
przebranie, a każdy ślad swojej działalności maskują gęsto ścielącym się trupem.
Wystrzegajcie się ich, bo nigdy nie wiecie, kiedy to wy dostaniecie kulkę w tył głowy.
Do dziś niewiele wiadomo o różnych szczepach wirusa, poza tym, że odmian jest kilka.

Z łatwością można zauważyć, że niektóre Zombie są szybsze niż pozostałe, a inne trudniej
zabić w boju. Pewien Laborant kiedyś twierdził, że odkrył aż dziewięć różnych mutacji,
jednak zginął w tajemniczych okolicznościach, a jego laboratorium zostało zniszczone.
Pomimo wielu niepowodzeń ludzie do dziś próbują żyć jak dawniej, obecnie największa
cywilizacja rozwinęła się na pograniczu świeżo wytyczonych granic pomiędzy Miastem
Richmond w stanie Wirgnia Zachodnia, a miastem Nowa Atlanta w Gerogii.
W Richmond Można znaleźć Takie udogodnienia cywilizacji jak prysznice z gorącą wodą,
Przychodnia lekarska bar czy kasyno.
Richmond to także siedziba administracji nowo wybranego prezydenta, Whisky - jak go
nazywają jest pierwszym wybranym w wyborach prezydentem Stanów Zjednoczonych
Ameryki od czasu zmarłej w 2013 roku prezydent Natalie Filla.

W Nowej Atlancie Działa natomiast Sprawna rafineria ropy naftowej, Lokalna gazeta, Bar i
przekaźnik telekomunikacyjny dzięki, któremu każdy może korzystać z telefonów
komórkowych.
Lud, który zamieszkuje Nową Georgię To proste i twarde skurczybyki.
Nazywają siebie konfederatami albo nowymi konfederatami i nie chcą się połączyć z
Richemond. Aktualnie przywódcą Konfederatów są Bliźniacy Diesel Dick i Petrol Jack.
A oba stany dzieli posterunek plaża zlokalizowany przy międzystanowej nr. 666 .

5.FAQ

Z racji tego, że nie wszystkie osoby, które tu trafiły miały przyjemność wcześniej brać udział w
naszym wydarzeniu, kilka słów wyjaśnienia co, jak i gdzie.
Główną częścią imprezy jest LARP
LARP (ang. live action role-playing) – aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której
uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do
improwizowanego teatru. Akcja larpa może być osadzona zarówno w świecie rzeczywistym, jak
i fikcyjnym.
Świat na Zombie Larpie jest jasno określony. Na tegorocznej edycji będzie kontynuacja
zeszłorocznej fabuły.
Gracze mają bezpośredni wpływ na losy i kształt otaczającego ich świata.
Mechanika – jest zbiorem zasad ( zachowań, bezpieczeństwa) oraz określa „możliwości
gracza” – opisy umiejętności, postaci, którą kreujecie. Mechanika podlega corocznej korekcie,
zmieniamy ją dla Was, dla większego zrozumienia i łatwości przestrzegania.
Jeżeli jesteś samotnym wilkiem i wolisz samotnie stawać naprzeciw trudom życia podczas
apokalipsy...bądź stawiasz na działanie w grupie. Nie ma problemu. Przed każdym larpem

istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup/frakcji.
A może wraz z grupą znajomych masz oryginalny pomysł na własną ekipę ? Piszcie śmiało,
uwierzcie, już nie zaskoczą nas Wasze pomysły. A może...
Chyba że Twoim marzeniem od zawsze było włóczenie się po świecie jako ciągłe głodne i
szukające świeżej krwii ZOMBIE... Frakcja Zombie również zaprasza w swoje szeregi.
W rozgrywce istnieje możliwość wykorzystania własnych pojazdów mechanicznych
(samochody, quady, motocykle) Gramy nie tylko na terenie samej kopaln,i ale również na
terenach ją okalających ( teren z naciskiem na off road)
W temacie zadawania obrażeń czyt. Broni dopuszczonej do rozgrywki. Broń ręczna, tzw.
Otulinowce, lateksiaki, bezpieczniaki, które przejdą akceptację na akredytacji.
Broń palna repliki typu NERF (amunicję zapewnia organizator)
Do udziału w naszej imprezie zapraszamy wyłącznie osoby pełnoletnie.
Zapraszamy Was już od czwartku 15.08 na dzień konwentowy.
Przewidujemy wszelkiego pokroju rozrywki postapo, konkursy
Jak wiecie, przeznaczamy na te wydarzenia sporą ilość nagród.
W tym roku Larp również będzie się odbywał około 30 godzin non-stop

