
Obecni: Rogaty Szczur, Beata, Kijek, Odalla, Wiktor, Samalai, Magda

1. Czym jest larpownia – raz jeszcze.
Zbiór osób, które łączy wspólna pasja, którą osoby z zewnątrz postrzegają jako organizację. 
Otwartą kwestią jest stworzenie struktury. (Odalla)
Grupę tych osób łączy strona internetowa i Facebook. (Samalai)

Reasumując powtórzyliśmy to co było na 1 spotkaniu.
2. Czym chcemy żeby była Larpownia?

a) co ma reprezentować 
Wiktor: postuluje częstsze tworzenie larpów jako Larpownia.pl niż jako prywatne projekty +
oferta pomocy w tworzeniu nowym twórcom, promowanie innych działań niż larpowe jako 
wydarzenia społeczności.
Odalla: poza tym co mówi Wiktor dodaje, że potrzeba nam warsztatów i innych spotkań, 
potrzeba nam zgranej grupy, którą łączy coś więcej niż larpy. Proponuje aby angażować się 
we współpracę z domami kultury. 
Kijek: dodaje, że trzeba zacząć jeździć na konwenty i tam organizować wydarzenia.
Beata: wstrzymuje się od głosu.
Rogaty Szczur: zgadza się z tym, że trzeba robić larpy, prelekcje i warsztaty na konwentach 
bo jest to fajnie odbierane. 
Kot: Sygnowanie wydarzeń jako larpownia.pl powinno być dobrowolne i propagowane jako
miły zwyczaj. Dodaje też, że fajnie byłoby robić gry miejskie. 
b) prawny
Rozważamy stowarzyszenie lub powołanie spółdzielni. Na chwilę obecną nie chcemy się 
formalizować, ale będziemy to rozważać w przyszłości.

3. Gra miejska w trakcie Juwenaliów (propozycja Wiktora) – temat nie został omówiony.
4. Obsługa Wordpressa i podejście do treści: osobom chętnym utworzono konta na serwisie. 

Jeśli ktoś chciałby też mieć to proszony jest o zgłoszenie się do Samalaia lub Magdy.
5. Funkcje

Rotacja co X czasu + okazjonalne gdy ktoś nie da rady → nie ustaliliśmy okresu po jakim 
będzie rotacja.
Chcielibyśmy utworzenie listy osób skłonnych do pomocy w larpach (projekt na razie 
zamrożony)
 
Proponowane funkcje:
Administrator strony internetowej (Samalai wypisze to co jest do robienia w ramach tej 
funkcji)
Opiekun galerii (przychodzi na larpy, fotografuje je i umieszcza zdjęcia w galerii lub prosi 
kogoś kto był obecny na larpie o zrobienie dokumentacji zdjęciowej) Wiktor
Grafik (tworzenie identyfikacji wizualnej wydarzeń i Larpowni) pytamy Mateusza czy się 
zgodzi
Osoba opiekująca się kwestiami lokalowymi (wyszukiwanie nowych lokali, ale też 
pozyskiwanie o nich informacji i aktualizacja artykułu o nich na stronie) Odalla wraz z 
drużyną
Skarbnik (przychodzi na larpy, zbiera składkę albo ściąga hajsy od osoby, która na niego 
przyszła i pilnuje wydatkowania ich + jawne rozliczenia) – funkcja wolna
dlaczego chcemy tę funkcję? Magda napisze notatkę
Marketing i pozyskiwanie nowych osób Ania, Magda z chęcią przyjmiemy chętnych. 
Planujemy oddzielne, dedykowane spotkanie odnośnie strategii reklamowej.
Szafa (opieka nad projektem) Odalla 

6. Współpraca z innymi grupami (temat nie został omówiony)
7. Kolejność umieszczania informacji: informacje najpierw pojawiają się na stronie później na 



facebooku
8. Forum larpowni – Samalai pokmini 
9. Regulamin korzystania z grupy na Facebooku

Co chcielibyśmy w nim widzieć? - dyskusja w osobnym poście na grupie
10. Sala na larpy w MDKu – Samalai do niej zadzwoni, w razie czego pójdzie z Anią na 

spotkanie z dyrektorem. 
11. Artykuł z lokalami + fp Odalla napisze wiadomość do Michała
12. Uwagi dotyczące menu i jego czytelności strony prosimy zgłaszać Samalaiowi 


