Spotkanie dn. 21.03
Obecni: Beata, Rogaty Szczur, Magda, Samalai
1. Czym jest Larpownia?
Grupą osób, która organizuje coś wspólnie, wyrazem tego działania jest strona internetowa.
Obecnie odpowiedzialność za niego jest scedowana na grupę w ramach społeczności.
Dla osób z zewnątrz jest to serwis o krakowskich larpach... niekoniecznie aktualny.
2. A czym chcielibyśmy żeby była?
Na pewnym stopniu ogólności wszyscy zgodzili się, że grupa powinna iść dalej w kierunku
rozbudowywania społeczności, części z osób zależy na rozwijaniu aspektów
samopomocowych grupy – wzajemne udostępnianie kostiumów, pomoc w organizacji
larpów, proponowane było też stworzenie struktury czy to formalnej czy to na
wpółformalnej, która być może obligowałaby to utrzymywania aktywności na tym samym
poziomie. Pojawił się postulat rozhermetyzowania grupy – obecnie informacje najpierw
pojawiają się na Facebooku a dopiero później na stronie internetowej, nowi gracze najpierw
trafiają na stronę a dopiero później na Facebook, najczęściej dowiadują się o wydarzeniach
już po fakcie – z galerii. Padła też propozycja utworzenia spółdzielni twórców, która
mogłaby startować w przetargach i tworzyć komercyjne larpy. Kolejną propozycją jest
rozwój w stronę ogólnopolskiego serwisu o larpach.
3. Współpraca z innymi grupami – temat został zamrożony do czasu pojawienia się większej
ilości uczestniczek i uczestników na spotkaniu.
4. Cel Larpowni: cele pokrywają się z postulatami z punktu 2, pierwszym krokiem ku temu ma
być koordynacja warsztatów.
5. Polityka informacyjna serwisu:
Postulowana kolejność umieszczania informacji:
1. Strona internetowa
2. Fanpage na Facebooku
3. Informacja w grupie
Teraz widzę, że nie poruszyliśmy tematu prowadzenia fanpage'a (trzeba to wynotować na
kolejnym spotkaniu).
6. Kto decyduje o Larpowni? Odpowiedź jest prosta, te osoby, które coś robią, o tym czy
chcemy żeby tak to wyglądało chcielibyśmy porozmawiać na II spotkaniu.
7. Funkcje.
Podczas spotkania wyłoniło się kilka obszarów działań, którymi się zajmujemy, do każdego
z nich staraliśmy się dopasować funkcję. Podczas spotkania nie chcieliśmy decydować czy
funkcje będą rotacyjne (na kwartał, zgłaszają się chętni), czy wyłaniane na drodze
głosowania. Oto one:
- Skarbnik/Skarbniczka: do jego/jej zadań należy pobieranie składki od larpa (jeśli się na nią
zdecydujemy) i jawne rozliczenia,
- Galeria: aktualizacja galerii na stronie internetowej i selekcja fotografii przed publikacją,
- Informatyk/Informatyczka: opieka nad techniczną stroną witryny,
- Koordynator/ka warsztatów: osoba, której zadaniem jest kontakt z autorem lub autorką
warsztatów, dogranie lokalu – daty – twórcy/twórczyni (oraz opisu wydarzenia do
niego/jej),
- Poszukiwacz/ka lokali: ktoś, kto może pochodzić po knajpach z zapytaniem czy możemy
organizować tam gry,
- Grafik/Graficzka: osoba odpowiedzialna za tworzenie plakatów reklamujących
wydarzenia,
- Reklama: umieszczanie informacji o Larpowni na innych serwisach, przygotowywanie
akcji promocyjnych na konwenty.
- Rekrutacja nowych osób: pozyskiwanie nowych graczy,

- Administracja witryną: umieszczanie artykułów, aktualizacja strony np. przenoszenie
artykułów między działami,
- Korektor/ka: opieka nad stroną ortograficzną i interpunkcyjną artykułów.

