
                                                                      Larpownia dla Larpowni IV

Obecni:
1.Beata „Belcia” Kubik
2.Wiktor „Bodvar” Łyżwa
3.Michał „Samalai” Ladra
4.Adrianna „Odalla” Adamska
5. Magda „Kot”
6.Ania „Zielona Pani” Oborska

Problematyka

1.Podsumowanie tego, co już ustalone i wykonane + planowane wydatki
2.Regulamin na grupę na fb i strona
3.Formalizacja
4.Marketing
5.Steamland
6.Wspieram to – na przyszłym spotkaniu

Adnotacja: Pomimo poinformowania o możliwości napisania maila, aby wyrazić swoje zdanie na 
temat Larpowni, nikt z tej możliwości nie skorzystał.

Ad.1
1. Skarbik! Działa! Beata Kubik
-zebrane już zostało 36 zł i część już została przeznaczona na środki czystości;
-jeśli potrzebne są jakieś zakupy, to sprawa jest dyskutowana na co przeznaczyć pieniądze i np.: szuka 
się tańszych lub lepszych alternatyw;
2. Ulotki (koszt 60 zł), realphoto i chcemy drukować ich więcej, gdyż dobrze się rozchodzą i są dobrą 
formą reklamy Larpowni.pl;
3.Partnerstwo: Pyrkon i Smoki
4.Patronat: Orkon, Zlot Arda
5.Miejscówki: MDK

Ad.2
Regulamin już jest.

Ad.3 Formalizacja
Dyskusja na temat stowarzyszenia rejestrowego i zwykłego oraz fundacji. Usunięcie „lp” z logo i bycie 
Larpownią, stowarzyszeniem o nazwie „Larpownia”, zaczynamy się formalizować na jesień, pomoc 
innych organizacji przy formalizowaniu „Larpowni”. Być sformalizowanym w 2015 roku. 

Ad.4 Strona – totalny kociokwik na stronie, jest chaos. Zakładka – newsy, aktualne wydarzenia, byłe 
wydarzenia, recenzje aby je uaktualniać;
a)na stronie wydarzenie krakowskiego konwentu (larp terenowy), jako stała rzecz, widoczna i będąca 
na stronie aż do realizacji



b)patroni i organizacje współdziałające z Larpownią.pl – jednolita wielkość banerów
c)szata graficzna – charakterystyczna
d)silnik strony – na przyszłość mógłby być zmieniony
kompetencje oddane w ręce Ani 

Ad.5 Steamland
Otwarcie lokalu w okolicach września, dla fantastów, gdzie można pograć w bitewniaki, rpg i larpy, w 
połączeniu z barem i ze sklepem. 
Założenie: rozpowszechnianie fantastyki wśród mieszkańców Krakowa, bez kategoryzacji (że np.: tylko 
larpy) ale wszystko: warsztaty, pokazy planszówek, wykorzystanie fantastyki w nauce dla dzieci i 
młodzieży.
Zarobkowa część: sklep, który pod to wszystko będzie podpięty, ale oprócz tego współpraca z 
larpowcami, szkołami, Lajkonik, UJ (tematyka gier bitewnych) + szeroko zakrojone media (telewizja, 
gazeta, radio) i oczywiście poczta pantoflowa.
Wsparcie konwentów Krakowskich, a sama knajpa będzie w klimatach steampunkowych. 
Kanjpa będzie na ul. Karmelickiej, o ogromnej powierzchni, która ma sporo pomieszczeń, więc jest 
możliwość organizowania kilku eventów naraz. Współpraca z Larpownią.pl


