Najnowsza gra z serii “DC Deck Building Game”
BATMAN™ ODKRYŁ MROCZNE MULTIWERSUM I WYPUŚCIŁ
NA NASZ ŚWIAT KOSZMARNE WERSJE SAMEGO SIEBIE
Liga Sprawiedliwości musi zewrzeć szyki, aby pokonać Barbatosa™,
Batmana, który się Śmieje™ oraz ich Mrocznych Rycerzy.
Jeden superbohater nie sprosta takiemu wyzwaniu. Musicie uratować
Batmana™ oraz innych uwięzionych superbohaterów, a potem wraz
z nimi ruszyć na ratunek Multiwersum!
„DC Batman: Metal” to gra typu “deck building”, polegająca
na budowaniu jak najmocniejszej talii kart. Strategia graczy opiera się
na właściwym używaniu umiejętności opisanych na kartach.
Gracze walczą nie tylko między sobą, ale jednocześnie z grą,
która atakuje ich Superłotrami z uniwersum DC. Ponadto na koniec
muszą jeszcze zmierzyć się z potężnym Barbatosem. Gracz, który
zgromadzi w swojej talii najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa.
Ponad 20 kart Metalu z błyszczącą folią!

XXXIV konwent
polskich
klubów
fantastyki

jastrzebia
góra
`
8-12.12.2021

organizatorzy
Koordynator

Tennō

Adam „Ceti” Cetnerowski

Z-ca koordynatora

Shōgun

Piotr „Rózia” Rozenfeld

Z-ca koordynatora
ds. finansowych

Daijō-daijin

Michał Szklarski

Asystent Koordynatora

Sadaijin

Robert „Robson” Kamiński

Szef dyplomacji

Gaikōkan

Marta „Tandi” Witkowska

Szef recepcji

Dainagon

Damian Stankiewicz

Recepcja

Chūnagon

Joanna Piszczek

Recepcja

Chūnagon

Hubert Kozij

Szef publicystyki

Shikibu-kyō

Grzegorz „Ogan” Szczepaniak

Publicystyka

Shikibu-no-tayū

Robert „Dimzard” Bujniewski

Happeningi

Genba-no-kami

Maciej „Malcolm” Mikołajczak

Szef Działu Gier

Hyōbu-kyō

Łukasz Pankiewicz

Dział Gier

Hyōbu-taifu

Michał „Michael” Kozina

Dział Gier – LARP & RPG

Hyōbu-shō

Weronika Sobczak

Dział Gier – LARP & RPG

Hyōbu-shō

Mateusz Beger

Konsole

Shoryō-no-kami

Krzysztof Ciszewski

Szef Działu Filmowego

Minbu-kyō

Bartek Gwozdecki

Dział Filmowy

Minbu-no-tayū

Bartek „Dunsteer” Pietrzak

Dział Filmowy

Minbu-no-tayū

Bartosz „Buzia” Choiński

Szef księgarni

Jibu-kyō

Janusz Piszczek

Księgarnia

Jibu-taifu

Tomasz „Student” Świderski

Rozrywka

Uta-no-kami

Mariusz Czach

Kawiarenka

Gyōbu-kyō

Paweł „Jankes” Jankowski

Kawiarenka

Gyōbu-taifu

Michał „Faraon” Stawski

Logistyka

Udaijin

Maciej Dawidowicz

Dekoracje

Kura-no-kami

Marta „Jagoda” Karbowska

Koordynator na Uchodźstwie

Geisha

Maciej „Górczas” Górczyński

Czerwony Karzeł wydanie specjalne 32

Zespół redakcyjny: Adam Cetnerowski, Maciej Dawidowicz,
Grzegorz Szczepaniak (skład), Marta Karbowska (korekta)
Okładka i rysunki: Adam Mateja
Nakład: 500 egzemplarzy
ISSN: 1425-5952

Gdański Klub Fantastyki
pragnie wyrazić swoją wdzięczność
za pomoc w przygotowaniu
XXXIV Konwentu
Polskich Klubów Fantastyki
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Dlatego Tenno Tsetashi, suweren wszystkich ziem,
wezwał najdzielniejszych praktyków Budo, szkolonych
według najlepszej tradycji Gorin-no Sho do stawienia
się w Yozan Rokku, aby wspólnie stawić czoło potworom
oraz innym oni i kami zagrażającym Nippon. W Yozan
Rokku powinni się także stawić komandosi, inżynierowie
i operatorzy mecha. Szczególnie mile widziani są
sssamuraje. W tej chwili wielkiej potrzeby, nawet
gaijin mają dostęp do Cesarskiego dworu i możliwość
wykazania się męstwem. Zadanie do wykonania oraz
idealny zestaw oczekiwanych umiejętności obrazuje
poniższe anime instruktażowe.

Niech nasz legendarny Kaiso Papier
ma nas w swojej opiece!

Goście Nordconu
Marcin „Dredu” Regulski

Urodzony 25.04.89 w Jarocinie. Brak wykształcenia nadrabia wyobraźnią, charyzmą i zdolnościami adaptacyjnymi. Od
10 roku życia przeprowadza się częściej niż
raz do roku, w tym od 10 lat poza granicami Polski. Z zamiłowania stolarz i restaurator antyków, a także tłumacz, redaktor,
prezenter i wolontariusz. Współprowadzący podcast RPGadka, inicjator społeczności graczy online i strony „Oni, on i gry”. Uzależniony od gier RPG, nie
potrafi przeżyć tygodnia bez zagrania przynajmniej ośmiu sesji.
Krzysztof Machnik

Krzysztof Machnik posiada 4 dan Aikido (Aikikai) oraz zwój Mokuroku w Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu – najstarszej zachowanej do dnia dzisiejszego
japońskiej sztuki walki. Jest profesjonalnym nauczycielem sztuk walki, który
na co dzień prowadzi swój klub w Gdańsku. Inicjator intensywnych programów szkoleniowych dla młodzieży i dorosłych.
Aikido zajmuje się od 2004 roku. Zaczyna od treningu pod okiem Tomasza Krzyżanowskiego (6 dan Aikido). Swoją wiedzę pogłębia na wielu seminariach w kraju i za granicą, między innymi w Szwecji, Grecji, Chorwacji,
na Łotwie i w Japonii. Fascynuje go broń
japońska. By rozwinąć swoją wiedzę zaczyna w 2007 roku treningi iaido. Pierwszy kontakt z Katori ma w roku 2010.
W 2014 roku tworzy pierwszą na Pomorzu
grupę ćwiczącą Tenshin Shoden Katori
Shinto Ryu. W 2019 roku jako pierwszy
w Polsce otrzymuje zwój Mokuroku od
Tetsutaka Sugawara, głowy Katori Shinto Ryu Sugawara-ha i twórcy Sugawara
Sogo Budo.

Agnieszka Kiejziewicz

Urodzona w 1989 roku. Doktorat z nauk o sztuce obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, a staż zawodowy i badawczy ukończyła na Uniwersytecie
w Sztokholmie. Autorka książek o kinie japońskim (Japoński cyberpunk. Od
awangardowych transgresji do kina popularnego, Kirin 2018 oraz Japanese
avant-garde and experimental film, Peter Lang, 2020), sztuce, a także artykułów
naukowych i publicystycznych z zakresu nauk o sztukach wizualnych, nauk
o kulturze oraz popkultury. Filmoznawczyni i wykładowczyni przedmiotów
związanych z kinem na Uniwersytecie Gdańskim; członkini zespołu Centrum
Filmowego UG im. Andrzeja Wajdy. Współpracuje z artystami, instytucjami
kultury oraz galeriami sztuki. W swoich
analizach filmoznawczych nieustannie powraca do korzeni cyberpunkowej estetyki,
dyskursu o technologii i postcielesności
oraz dystopijnych światów przyszłości.
Ostatnio kolekcjonuje filmowe memorabilia oraz interesuje się tematyką spotkania
widza z filmowym artefaktem. Miłośniczka podróży i języków obcych – japońskiego i szwedzkiego. Prywatnie fanka nordyckiej muzyki punkowej.

Piotr Faryna

Od ponad 20 lat zajmuje się hobbystycznie kulturą, estetyką, sztuką i historią Japonii średniowiecznej. Prowadził zajęcia popularyzujące tę
tematykę podczas Dni Kultury Japońskiej i innych tego typu wydarzeń.
Od wielu lat czynnie ćwiczy Aikido, posiada
stopień 3 dan w tej dziedzinie. Prawnik z wykształcenia, mieszka w Warszawie.

Jan Plata-Przechlewski

Urodzony w 1959 r. Mieszka w Wejherowie. Absolwent liceum plastycznego oraz filologii polskiej. Praca magisterska: Kategoria przestrzeni, jej konstrukcja
i funkcja w literaturze science fiction. Pisuje recenzje
i eseje nt. literackiej i filmowej SF/F/H. Członek GKF
od 1987 r. Przez lata był stałym bywalcem Nordconów. Od lat jest redaktorem naczelnym „Informatora
GKF”. Autor najstarszego polskiego komiksu undergroundowego Wampiurs Wars – kilkukrotnie wznawianego przez Gdański Klub Fantastyki, a obecnie
przypomnianego przez Wydawnictwo Kurc. Od kilku lat współtworzy krótkie formy komiksowe do
„Informatora”. Brał udział w kilkunastu wystawach
komiksowych. Laureat specjalnej nagrody GDAK od
gdańskiego środowiska komiksowego.

Włodzimierz Malinowski

3 dan w Go; Wielokrotny wicemistrz Polski
w grze Go; Organizator Europejskich Kongresów gry Go; Autor esejów na temat gry Go
i jej historii
Na konwencie bedzie nie tylko uczył grać
w Go, ale także opowiadał o legendach, duchu i filozofii gry Go i związkach z przełomem
w rozwoju sztucznej inteligencji.

Adam Ustynowicz
Reżyser i producent filmowy, popularyzator nauki, specjalizujący się w upowszechnianiu wiedzy o nowych technologiach
i ich wpływie na szeroko rozumiane środowisko cywilizacyjne - zarówno naturalne,
jak i kulturowe.
Autor ponad 200 filmów i programów telewizyjnych z dziedziny badań kosmicznych,
historii lotnictwa, ochrony środowiska
naturalnego oraz społeczeństwa informacyjnego.
Autor i producent ogólnopolskich kampanii społecznych w dziedzinach: ochrony środowiska, innowacyjnych technologii, promocji sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego w świecie.
Popularyzator twórczości Stanisława Lema, astronautyki oraz historii polskiego lotnictwa.
Autor i producent pierwszego filmu muzycznego zrealizowanego w Kosmosie – Chopin – The Space Concert.
Roman Widawski
Od wielu interesuje się kulturą i sztuką japońską.
Organizuje i współorganizuje dla dzieci i młodzieży
Spotkania z Kulturą Japonii. Bierze czynny udział
w organizowanych Dniach Kultury Japońskiej (autor kilkunastu wystaw).
Przede wszystkim wieloletni instruktor sztuk walk.
Aikido stanęło na jego drodze życia w 1979 roku i towarzyszy do tej pory, obecnie 5 dan Aikido Aikikai.
W międzyczasie pojawiła się możliwość praktykowania Kenjutsu z czego skrzętnie skorzystał. Obecnie obok aikido w prowadzonym przez siebie dojo
w Pile i Wałczu, naucza sztuki władania mieczem
szkoły Kashima Shinryu w odmianie Kashima No
Tachi.
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Główne punkty programu
Środa
18:00 Nakinawa
Uroczyste Otwarcie
czwartek
16:00 Kabuki-za
Spotkanie z producentem i scenarzystą filmu GO LEM
Robertem Szajem
19:00 Kabuki-za
Minirecital Natalii Czach

Piątek
18:00 Kabuki-za
Pokaz filmu Adama Ustynowicza
poświęconego Stanisławowi Lemowi
19:00 Kabuki-za
Prezentacja Stalker Records
19:00 Nakinawa
Pokaz katori

Sobota
11:00 Nakinawa
Spotkanie Związku Stowarzyszeń Fandom Polski
12:00 Nakinawa
Forum Fandomu
14:00 Nakinawa
Pokaz kendo
20:00 Nakinawa
Finał Loterii
Konkurs Strojów
Zamknięcie Nordconu
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Program publicystyczny – Środa
Godziny
15:00

Dojo A

Dojo B

sala prelekcyjna B1

sala prelekcyjna B2

Edward Sieredziński,
O szesnastu typach ludzi – czy one
realnie istnieją?
Agnieszka Kiejziewicz
Japoński cyberpunk i jego
awangardowe korzenie

16:00

17:00

Grzegorz Szczepaniak:
Japonia w muzyce, muzycy
w japonkach

Ważne punkty programu
Nakinawa, 18:00 – Uroczyste Otwarcie

program gier planszowych
oraz sesji larp/rpg
opisany został na stronach 22–25
Gejsze, SSamuraje i Nippończycy

Już dziś weźcie los w swoje ręce!
Wielka Reglamentowana Loteria Ssamurajska
po raz kolejny otwiera przed Wami swe podwoje!
Każdy los wygrywa!
Natychmiast możesz sprawdzić, co wygrałeś!
Na pechowców (pusty los) czeka niespodzianka!
Osoby zainteresowane sztuką japońską zapraszamy codziennie do sali
Yoyaku-shitsu (w budynku A), którą prowadzić będzie Roman Widawski.
Wśród przygotowanych przez niego atrakcji znajdą się
• kakemono (obrazy na zwojach)
• drzeworyt (ukiyo e i inne)
• sumi-e (tusz na papierze)
• shikishi (obrazki, kaligrafia na prostokątnych tekturkach)
• fragment wystawy z listopada 2021 w Chojnicach – Kimono Tradycyjny Ubiór
Japoński.
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Program publicystyczny – czwartek
Godziny

Dojo A
sala prelekcyjna B1

Dojo B
sala prelekcyjna B2
Agnieszka Bohosiewicz-Gabrowska
Kaligrafia – dla dzieci i dla hecy

11:00
12:00

Agata Hanak
Podróż do Japonii na własną rękę
wskazówki praktyczne

13:00

Edward Sieredziński
Czy Sedlak się nie omylił? – kwarc
i pochodzenie życia

Adam Cetnerowski
Historia RPG – Część I: Powstanie
i Upadek Cesarstwa TSR

14:00

Wojciech Czarnecki
Japonia jako kolebka gier video

Agnieszka Kiejziewicz
Nowy japoński cyberpunk i postcyberpunk: przemiany gatunku
Dominik Draba
Spotkanie z autorem powieści
fantastycznej Do kości i do krwi

15:00
16:00
17:00

Maciej Górczyński
Japoński konkurs wizualny

Krzysztof Machnik
Broń japońska

18:00

Leszek Błaszkiewicz
Metody komunikacji dawniej, dziś
i w przyszłości

Piotr Nikolski
Spotkanie z autorem powieści
fantastycznej Przypadki rycerza
Fredegara von Stettena

Ważne punkty programu
Kabuki-za, 16:00 – Spotkanie autorskie z producentem
i współscenarzystą filmu GO LEM Robertem Szajem
Kabuki-za, B 19:00 – Minirecital Natalii Czach –
muzyka inspirowana japońskimi filmami anime
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Program publicystyczny – piątek
Godziny

Dojo A

Dojo B

sala prelekcyjna B1

sala prelekcyjna B2

Marianna Drygas
Środki wyrazu w teatrze japońskim

Ola Markowska
Olivia Markowska
Warsztaty origami

Marcin Zajdel
Czy Azjaci są złymi pilotami?

Szymon Andrzejewski
Augmented democracy

11:00
12:00
13:00
14:00

Michał Cholewa, Piotr W. Cholewa
Wojny w kosmosie

15:00
16:00

Marcin Regulski, Marcin Segit
Panie, kiedyś to były erpeżki

17:00

Berenika Podrucka-Taczała
Japonaiserie

Wojtek Sedeńko
30 lat Festiwalu Fantastyki w Nidzicy

18:00
19:00
20:00

Piotr Taczała
Godzilla – popkulturowy fenomen
albo maszynka do robienia pieniędzy

Ważne punkty programu
Kabuki-za, 18:00 – Prezentacja filmu Adama Ustynowicza
nt. Stanisława Lema
Kabuki-za, 19:00 – Prezentacja winylowego labelu
Wojtka Sedeńki Stalker Records
Nakinawa, 19:00 – Pokaz katori
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Program publicystyczny – sobota
Godziny

Dojo A

Dojo B

sala prelekcyjna B1

sala prelekcyjna B2
Marianna Drygas
Wprowadzenie do kanji

11:00
12:00
13:00

Edward Sieredziński
Kryptydy Japonii – od
fantastycznych zwierząt po
prawdopodobnie realnie istniejące

Jan Żerański
Rzymianie na krańcu świata
Krzysztof „Szafa” Szafrański
Planszówki w dobie apokalipsy

14:00

Marcin Regulski
Bezpieczeństwo i higiena na sesji

Jan Plata-Przechlewski
Spotkanie autorskie z twórcą
Wampiurs Wars

15:00

Ewa „Eff” Klepacka
Lalki jakich nie znacie

Benefis „Czerwonego Karła”
i Anatomii Fantastyki

Piotr Faryna
Sztuka użytkowa dawnej Japonii na
przykładzie inro

Maciej Górczyński, Łukasz
Młotkowski, Kuba Łapott
Najciekawsze fanowskie teorie:
zwykła prawda czy prawda
absolutna?

18:00

Konrad „Biały” Klepacki
Muzeum katastrofy klimatycznej

Krzysztof Machnik
Wykształcenie samuraja

19:00

Krzysztof Drozd
Rzeczy, które możemy robić w Tokio,
wspominając wendetę 47 samurajów

16:00
17:00

Ważne punkty programu
Nakinawa, 11:00 – Spotkanie ZSFP
Nakinawa, 12:00 – Forum Fandomu
Nakinawa, 14:00 – Pokaz kendo
Nakinawa, 20:00 – Konkurs Strojów,
Finał Loterii, Zamknięcie Nordconu
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Plany – Budynek A
I Piętro

II Piętro

III Piętro

IV Piętro
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Plany – Budynek B
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Plany – Budynek B
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Plany – Budynek B
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1 % podatku na rzecz GKF
Działania naszego klubu realizowane są z powodzeniem
od ponad 30 lat, głównie siłami i entuzjazmem ponad
100 klubowiczów. Są jednak rzeczy, takie jak zakup książek
do biblioteki czy wydawanie publikacji, których nie daje
się załatwić nawet kilometrem sześciennym entuzjazmu.
A wierzcie, że próbowaliśmy.
Dlatego jeśli przekażesz Gdańskiemu Klubowi Fantastyki
1% swojego podatku, możesz być pewien, że każda
złotówka będzie naprawdę dobrze wydana na rozwój
polskiej fantastyki (którą tak lubisz!) i dawanie młodym
duchem osobom (także Tobie!) kulturalnej alternatywy
w stosunku do szarej rzeczywistości. To zdecydowanie
lepsza decyzja niż oddanie tych pieniędzy bezdusznej
maszynie urzędniczej. Wyobraźnia i fantastyka też muszą
czasem coś jeść. I niekoniecznie musi to być zielona
pożywka.
Jak to zrobić?
W skrócie: na swojej deklaracji podatkowej wpisz
numer GKFu jako Organizacji Pożytku Publicznego –
0000098018. Jeśli chcesz, możesz też dopisać, na jaki
konkretnie cel GKF ma spożytkować Twoje pieniądze.
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Planszówki na Nordconie 2021
Przez cały czas trwania Nordconu (do
soboty włącznie) Studio Gier pozostaje
otwarte w godzinach od 10:00 (za wyjątkiem środy) do „ostatniego klienta”. Preferujemy tzw. wolne granie, czyli samoorganizujące się grupki chętnych na dowolną
grę – dlatego poniżej wskazujemy tylko na
wybrane stałe punkty programu.
środa (14:00–26:00)
15:00 – Takenoko (zapraszamy najmłodszych)
20:00 – Dilbert eliminacje 1
granie z Portalem
Czwartek (10:00–26:00)
12:00 – Daimyo
15:00 – Dilbert eliminacje 2
19:00 – Wits & Wagers
20:00 – FRAG turniej

Piątek (10:00–26:00)
12:00 – Dilbert eliminacje 3
15:00 – PitchCar turniej
granie z Portalem
17:00–20:00 – GO warsztaty 1
19:00 – Dilbert eliminacje 4
Sobota (10:00–28:00)
11:00–13:00 – GO warsztaty 2
13:00 – Dilbert finał
20:00 – wolne granie
UWAGI
GO – warsztaty poprowadzi Włodzimierz
Malinowski
Dilbert – prowadzi Piotr „Rózia” Rozenfeld.

RPG na Nordconie 2021
Środa
1. SESJA RPG
Tytuł: Poszukiwania Ama no Nuboko
Prowadzący: Mateusz Beger
Godzina: 14:00-17:00
Sala: Sala RPG
Setting: Nowy Świat Mroku
Warning tags: Przemoc, robactwo, zgnilizna, choroby
Ograniczenia wiekowe: 12+
Postacie: Przygotowane przez Mistrza
Gry
Liczba graczy: 3–5
Opis: „Ama no Nuboko...
Wielki artefakt minionych lat. Skryty za powieściami i legendami. Boska
22

włócznia ofiarowana od niebios. Data
powstania nieznana”.
Tak mogłaby wyglądać tabliczka pod
jednym z najwspanialszych eksponatów.
Każde z was oczami wyobraźni trzyma
legendarny drzewiec w rękach. Z wizji
półsnu co chwilę wyrywa was turkot
starego, radzieckiego samolotu, który
wiezie was do wykopalisk na wyspie,
która może być Onogoroshimą – starożytnym lądem nadanym przez bogów.
Najpierw jednak trzeba wejść w odkryte tunele i przekonać zabobonnych
tubylców by odgrodzili dalsze fragmenty
korytarzy...
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2. SESJA RPG
Tytuł: Historie z Krańca Świata
Prowadzący: Weronika ‘Panda’ Sobczak
Godzina: 19:30–23:30
Sala: Sala RPG
Setting: Mouse Guard RPG
Warning tags: Przemoc, wulgarne słownictwo, brutalność świata zwierząt
Ograniczenia wiekowe: 16+
Postacie: Przygotowane wraz z graczami
przed sesją
Liczba graczy: 3–5
Opis: Nowa misja to nic nadzwyczajnego
dla patroli stacjonujących w Lockhaven.
Wszak, gdyby nie Straż, Mysie Terytoria
już dawno pogrążyłyby się w chaosie
przywleczonym przez te wszystkie zagrożenia, które tylko czyhają, by pozbyć się
najniższego szczebla łańcucha pokarmowego, jakim są myszy. Eskorta kupców,
transport listów i miodu, czy przecieranie
zarastających szlaków to dla Strażników
chleb powszedni. Choć w Lockhaven to
raczej pogryzak, bo o chleb tutaj ciężko.
Mało kto jednak wie, że dla Lady
Gwendolyn każda misja, na którą wysyła patrole, to ogromny stres, który zjeża
jej futro na karku. Zwłaszcza jak misja,
na którą wysyła Strażników, wydaje się
niemal samobójcza…
Ciężko jest żyć ze świadomością, że
własne dzieci wysyła się w paszczę lwa,
nie mając pewności czy powrócą do
domu. Jeszcze ciężej jest, wiedząc, że nie
ma się innego wyboru, bo jak one nie
pójdą, to zginą wszystkie myszy. Nic
więc dziwnego, że nie byle kto może zostać Matroną Mysiej Straży.

Czwartek
3. SESJA RPG
Tytuł: „Łabędzi Śpiew Samurajów (Fiasco)”
Prelegent: Adam ‘Ceti’ Cetnerowski
Godzina: 15:00–18:00
Sala: Sala RPG
Setting: Fiasco / Japonia
Warning tags: Wszystko jest na stole
Ograniczenia wiekowe: 16+
Postacie: Robione podczas gry
Liczba graczy: 2–4
Opis: Zbliża się nieunikniony koniec czasu samurajów. Do jakich tragedii dojdzie? Jakie mroczne tajemnice wyjdą
z przeszłości? Czy uda się uratować honor
czy życie?
Fiasco to system bez mistrza gry inspirowany filmami braci Coen. Zagrajcie
ze mną lub z moją pomocą.
4. SESJA RPG
Tytuł: „Opowieści z Księżycowego Archipelagu”
Prelegent: Marcin ‘Dredu’ Regulski
Godzina: 18:30–21:30
Sala: Sala RPG
Setting: D&D 5e. Świat gotowany
w domu.
Warning tags: Przemoc
Ograniczenia wiekowe: 12+
Postacie: Przygotowane przez Mistrza
Gry
Liczba graczy: 2–4
Opis: Nieopisane monstrum napada na
skrajne wyspy Archipelagu. Zostajecie
wysłani jako grupa uderzeniowa która
ma odnaleźć, zidentyfikować i powstrzymać monstrum! Jeżeli zawiedziecie, splamicie swój honor i zostaniecie wymazani z historii Cesarstwa!
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Piątek
5. SESJA RPG
Tytuł: „Łowcy z Londynu”
Prowadzący: Arkadiusz ‘Armiel’ Mielczarek
Godzina: 14:00–20:00
Sala: Sala RPG
Setting: Autorski system urban fantasy
Warning tags: Przemoc, narkotyki, wulgarny język, brutalność, alkohol, używki
Ograniczenia wiekowe: 18+ – Sesja tylko
dla osób pełnoletnich
Postacie: Przygotowane przez Mistrza
Gry
Liczba graczy: 3
Opis: Jesteście policjantami prowadzącymi śledztwo w sprawie morderstwa
w świecie, gdzie istoty nadprzyrodzone
(wilkołaki, wampiry i inne tego typu)
stały się po 2012 roku codziennością. Brutalnie, krwawo.
6. PRELEKCJA
Tytuł: „Panie, kiedyś to były erpeżki…”
Prowadzący: Marcin ‘Dredu’ Regulski
i Marcin ‘Seji’ Segit
Godzina: 16:00–17:00
Sala: Sala Prelekcyjna
Opis: Razem z Marcinem "Seji'm" Segitem i wami, pogadamy o tym jak i czy
w ogóle zmieniało się granie w RPG na
przestrzeni lat. Rzucimy okiem na sposoby przekazywania zasad, modę, odbiór społeczności, werbowanie nowych
osób, media, gadżety i w sumie złapiemy wszystkiego po trochu. Jeżeli macie
ochotę podzielić się swoimi wrażeniami
to zapraszamy serdecznie.
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7. LARP
Tytuł: „Miłość w czasie Czarazy”
Prowadzący: Artur Biesiadowski
Godzina: 14:00–16:00
Sala: Sala RPG
Setting: Fantasy, wszelkiej maści i rodzaju (mix wszelkich settingów). Autorzy:
Walker Ben, Morrison Warren. Tłumaczenie: Paulina 'Paunydż' Michałowska
Warning tags: Dużo innuendo i być
może trochę obrzydliwości
Ograniczenia wiekowe: 18+
Postacie: Robione z graczami przed larpem
Liczba graczy: 4–16
Opis: Witamy, drodzy członkowie Grupy Wsparcia dla Osób Cierpiących na
Społecznotaumaturgiczne Klątwy, Przekleństwa i Inne Intymne Dolegliwości
prowadzonej przez lokalne Międzywyznaniowe Stowarzyszenie Kleryków
i Druidów. Znalazłeś/aś nowego kochanka / kochankę lub w inny sposób nawiązałeś miłosny kontakt z nieludziem? Coś
ci wyskoczyło? Złapałeś smokowackozę
lub zakażenie sociotaumaturgiczne (STI)?
Nie martw się!!! Czasami to po prostu
magia i odporna na leczenie forma małych jaszczurek pachwinowych obdarzonych mocą Księżyca.
Czasami twoje rodowe klejnoty mogą
wyewoluować i rozwinąć własną “broń
wydechową” zadającą w niepożądanych
momentach obrażenia (wymień partnera lub partnerkę na istotę o zwiększonej odporności rasowej). Czasami “te
miejsca” mogą przybrać smocze oblicze
i stroić miny. Nazywamy to smokowackami, ponieważ mężczyźni mają tendencję do bycia bardziej narażonymi na
ich ksenofilne zachowania i związane
z tym konsekwencje, ale zapewniam cię!
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Wagiverny są tak samo trudne do pokonania — i równie okrutne…
8. SESJA RPG
Tytuł: „Jigōjitoku”
Prowadzący: Marcin ‘Dredu’ Regulski
Godzina: 16:30–19:30
Sala: Sala RPG
Setting: Gramy na Jumpstartowej mechanice do Cyberpunk Red.
Warning tags: Przemoc, narkotyki, przekleństwa
Ograniczenia wiekowe: 16+
Postacie: Przygotowane przez Mistrza
Gry
Liczba graczy: 2–4
Opis: Życie na krawędzi jest zajebiste!
Bierzesz co chcesz, kiedy chcesz i od kogo
chesz, a jak ktoś stawia opór to w jednej
ręce błyszczy się katana, a w drugiej gnat.
I wszystko byłoby zajebiście, gdyby nie
jedna zła wiadomość, która dotarła do
waszych uszu. Komuś podpadliście i do
miasta ma przyjechać jakaś gruba ryba
i rozliczyć się z wami za wszystko czym
podpadliście Ya-Ku-Za. Ale co to dla was?
Kolejny dzień na krawędzi!! GANBARE!
9. PRELEKCJA
Tytuł: „Bezpieczeństwo i Higiena na Sesji”
Prowadzący: Marcin ‘Dredu’ Regulski
Godzina: 14:00–15:00
Sala: Sala Prelekcyjna
Opis: Krótka pogawędka o tym dlaczego
nawet Ci najbardziej zajadle twierdzący,
że nie potrzebują BHP na sesji i tak go
używają, o tym czym jest, jak sobie z nim
radzić, żeby działało dobrze i innych
istotnych rzeczach związanych z fajnym,
bezpiecznym graniem.
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Abstrakty wykładów w trakcie Sesji
środa
Sala B1, 15:00
Edward Sieredziński:
O szesnastu typach ludzi – czy one realnie
istnieją?
W ramach popularności różnych internetowych quizów zapewne wielu zetknęło się
chociażby ze stroną 16personalities.com. Wypełniając tego typu ankiety również wielu
nie zastanawiało się nad kryjącą się za tym
teorią oraz czy sposób zadawania pytań
jest trafny i dobry. Po pierwsze chodzi tutaj
o koncepcję Carla Gustava Junga oraz czterech funkcji kognitywnych mogących mieć
zwroty na zewnątrz (funkcja ekstrawertyczna)
oraz do wewnątrz (funkcja introwertyczna).
Mowa tutaj o poznaniu zmysłowym, myśleniu, uczuciowości oraz intuicji. Stąd łatwo
stwierdzić, że jeżeli mamy cztery funkcje mogące być zwrócone na zewnątrz lub do wewnątrz, to otrzymujemy 42=16. Grupowanie
poszczególnych grup charakterów oparte jest
na koncepcji Davida Kearseya – jaki wyróżnił następujące temperamenty - racjonalistów lub analityków (NT), dyplomatów (NF),
strażników (SJ) oraz odkrywców (SP). Opierał
się on na większej ilości danych charakteryzując i grupując poszczególne temperamenty
i charaktery – od biopsychologicznych po
socjologiczne. Środowisko psychologów czy
psychiatrów dość powszechnie uważa tego
typu podziały za pseudonaukowe.
Sala B2, 16:00
Agnieszka Kiejziewicz:
Japoński cyberpunk i jego awangardowe korzenie
Poszukując tropów prowadzących do narodzin japońskiego cyberpunku, należy
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cofnąć się do powojennego japońskiego kina
o potworach, estetyki niezależnych twórców
awangardowych czy kina japońskiej Nowej
Fali. To właśnie styl i konteksty kina lat
50–70, a także wpływy amerykańskie, inspirowały pierwszych japońskich twórców cyberpunku. Poprzez wykorzystanie przez twórców filmowych elementów tematycznych
oraz estetycznych wymienionych obszarów
kultury, japoński odpowiednik gatunku stał
się jednocześnie kontynuacją, jak i nowym
spojrzeniem na funkcjonujący na gruncie
zachodnim nurt. Początki japońskiego odpowiednika gatunku to śmiałe produkcje Shigeru Izumiyi, Sōgo Ishiiego oraz Shinyi Tsukamoto – tworzących jeszcze przed sukcesem
Ghost in the Shell i (niesłusznie) zapomnianych. Przedstawiona prelekcja stanowi próbę rekonstrukcji „prehistorii” gatunku wraz
z omówieniem produkcji niszowych, mniej
znanych i niedocenianych.
Sala B1, 17:00
Grzegorz Szczepaniak:
Japonia w muzyce, muzycy w japonkach
Różne oblicza Kraju Kwitnącej Wiśni w produkcjach nie tylko el‑muzycznych twórców
japońskich, jak i zagranicznych.

Czwartek
Sala B2, 11:00
Agnieszka Bohosiewicz‑Gabrowska:
Kaligrafia – dla dzieci i dla hecy
Sala B1, 12:00
Agata Hanak:
Podróż do Japonii na własną rękę – wskazówki praktyczne
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Sala B1; 13:00
Edward Sieredziński:
Czy Sedlak się nie omylił? – kwarc i pochodzenie życia
Pewną regionalną legendę ziem radomskiej
i kieleckiej stanowi Włodzimierz Sedlak.
Tworzył on swego czasu koncepcje takie jak
bioelektronika – biofizyczne źródło życia czy
wywodzenie życia z nieorganicznych form
istnienia krzemu. Próbował z tym wiązać
rzekomo opisane przez siebie skamieniałości zwierząt z kambru, jakie okazały się być
później tworami czysto nieorganicznymi,
mineralnymi. Tutaj problemem było poszukiwanie krzemoorganicznego źródła życia – pojawia się tam podstawowy problem,
ponieważ w świecie związków krzemoorganicznych jak silikony nie ma wolnych grup
karbonylowych, koniecznych z punktu widzenia mechanizmów reakcji do przeprowadzenia szeregu szlaków metabolicznych. Generalnie koncepcje te miały charakter mocno
około naukowy.
Sala B2, 13:00
Adam Cetnerowski:
Historia RPG – Część I: Powstanie i Upadek
Cesarstwa TSR
W serii prelekcji (jedna na Nordcon) przyjrzymy się rozwojowi gier fabularnych. Będziemy przyglądać się jak ewoluowało hobby
przez pryzmat najważniejszych wydawnictw,
szczególnie na rynku amerykańskim. Naszą
podróż zaczniemy u samego początku – od
powstania do upadku TSR, pierwszego wydawcy Dungeons & Dragons. Seria ta jest odświeżoną wersją prelekcji online z mrocznych
czasów Covida 2020/21.

Sala B1; 14:00
Wojciech Czarnecki
Japonia jako kolebka gier video
Omówienie początków epoki gier video.
Przybliżenie sylwetek głównych twórców
i najważniejszych tytułów. Opis szczególnego
kontekstu kulturowego i historycznego Japonii, który sprawił, że to właśnie tam narodził
się ten rodzaj rozrywki. Podczas prelekcji będzie możliwość zagrania w pierwotne wersje gier z lat 70 i 80 na oryginalnym sprzęcie
(Commodore 64, Atari 800xl, retro konsole).
Sala B2; 14:00
Agnieszka Kiejziewicz:
Nowy japoński cyberpunk i postcyberpunk:
przemiany gatunku
Japońskie kino cyberpunkowe podlega nieustannym metamorfozom i rozszerzeniom,
począwszy od produkcji mających naśladować styl wizualny filmów Shinyi Tsukamoto,
aż po filmy live‑action inspirowane zachodnimi odpowiednikami gatunku. Dlatego też
warto przyjrzeć się kinu cyberpunkowemu
po Tetsuo: człowieku z żelaza i Ghost in the
Shell: powracającym motywom, związkom
z przemianami technologicznymi i społecznymi w Japonii oraz estetyce ukazywania połączenia ciała z maszyną. Warto zadać pytanie,
czy po latach kreowania dyskursu na temat
istnienia post‑człowieka, duch w końcu wyzwolił się z pancerza?
Sala B2, 15:00
Dominik Draba:
Spotkanie z autorem powieści fantastycznej
Do kości i do krwi.
Wygląda na to, że postapokaliptyczna wizja
Trójmiasta pod koniec XXI wieku wcale nie
musi być kompletnie wyssana z palca. Autora będzie można zapytać nie tylko o to.
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Sala Filmowa (Kabuki-za), 16:00
Spotkanie z producentem i współscenarzystą filmu GO LEM wymyślić przyszłość
Robertem Szajem
Żyjemy w świecie, który coraz bardziej przypomina fantastykę naukową. Nowe
technologie nieustannie zmieniają sposób w jaki funkcjonujemy. Był jednak ktoś,
kto to przewidział.
Stanisław Lem na kartach swoich powieści i opowiadań snuł wizje obcych
światów i dalekiej przyszłości. Dziś jego futurystyczne pomysły stają się rzeczywistością. Od e-booków, przez sieci komputerowe aż po wirtualną rzeczywistość –
to przykłady technologii, które Lem opisał na długo przed ich wynalezieniem.
W filmie GO LEM. Wymyślić przyszłość sprawdzamy które pomysły autora Solaris
doczekały się realizacji. I jaką lekcję na ich temat możemy wyciągnąć z jego twórczości.
Producent: Robert Szaj
Reżyseria: Bogumił Radajewski
Scenariusz: Robert Szaj, Bogumił Radajewski
Czas: 26.48
Rok Produkcji 2021
Sala B1; 17:00
Maciej Górczyński:
Japoński konkurs wizualny

Sala B1, 17:00
Krzysztof Machnik:
Broń japońska

Konkurs przeznaczony dla wybitnych znawców japońskiej kultury, kontrkultury, popkultury, okultury, gastrokultury i bezkultury. Ale
uwaga: szansę na wygraną będą mieli również konwentowicze niekształceni w znawstwie Japonii, ale wyposażeni w sprawną
wyobraźnię i tęgi (oraz spaczony) umysł.
Rozpoznawać będziecie prawdziwe zdjęcia
i obrazki! Wiele z nich wykonano w czasie
legendarnej wyprawy GKF-owskiego i poznańskiego fandomu na Wyspy Japońskie!
Łapówki jury przyjmuje przed konkursem.

Sala B1, 18:00
Leszek Błaszkiewicz:
Metody komunikacji dawniej, dziś i w przyszłości
Komunikacja jest najbardziej kluczowym
elementem w kontaktach na każdym poziomie. Różne formy komunikacji w efekcie
doprowadziły do powstania pisma, a w kolejnych wiekach otworzyły się nowe kanały
komunikacyjne. W trakcie wykładu zostanie
poruszony temat historii komunikacji i kanałów komunikacyjnych, przewidywań na
przyszłość, ale też pojawią się nawiązania do
utworów SF.

29

Nordcon 2021

30

Nordcon 2021
Sala B2, 18:00
Piotr Nikolski:
Spotkanie z autorem powieści fantastycznej
Przypadki rycerza Fredegara von Stettena
Świat bez Humanizmu i Oświecenia to utopia, czy antyutopia? Czy świat, który przyjmuje wynalazki techniczne z obawą, że odbiorą mu zdolności i umiejętności, jest rajem
luddystów, czy kolebką mistrzostwa? Czy
świat, który nie uważa, że XXI wiek powinien istotnie różnić się od XI przebywa w stagnacji? Czy świat, w którym prostaczkom nie
wmawia się, że to oni o wszystkim decydują, jest tyraniczny, czy po prostu szczery?
Czy świat, w którym wielkim przywilejom
władzy nieodstępnie towarzyszy cień śmierci, jest przerażający, czy sprawiedliwy? Czy
świat, w którym decydujący o wojnie, kroczy
w pierwszym szeregu jest do pomyślenia?
O tym można będzie porozmawiać z autorem
niedawno wydanej powieści fantastycznej
Przypadki rycerza Fredegara von Stettena
Piotrem Nikolskim.

Piątek
Sala B1, 11:00
Marianna Drygas:
Środki wyrazu w teatrze japońskim
Kilka słów o środkach wyrazu w teatrze japońskim, a następnie próba „zjapońszczenia”
na tej podstawie kilku słynnych scen filmowych, żeby były mniej barbarzyńskie. Role
play wymagany.
Sala B2, 12:00
Ola Markowska, Olivia Markowska:
Warsztaty origami

skomplikowane. Chcesz zobaczyć, jak zrobić
żurawia albo kwiat lotosu – przyjdź do nas!
Sala B1, 13:00
Marcin Zajdel:
Czy Azjaci są złymi pilotami?
Wykład na temat katastrof lotniczych, do
których doszło z powodu specyficznej mentalności azjatów (Japończyków, Koreańczyków, itp.). Jako zawodowy pilot samolotów
pasażerskich omówię ten problem, jego przyczyny oraz sposoby jego rozwiązania podejmowane przez linie lotnicze.

Czy znana jest Ci japońska sztuka składania
papieru? Niezależnie, czy Twoja odpowiedź
brzmi „tak,” czy „nie”, zapraszamy na krótkie warsztaty origami. Zaczniemy od bardzo prostych figurek, aż po trochę bardziej
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Sala B2, 13:00
Szymon Andrzejewski
Augmented democracy

Sala filmowa B, 18:00
Spotkanie z Adamem Ustynowiczem twórcą
filmu poświęconego Stanisławowi Lemowi.

Najnowsza koncepcja rozwoju demokracji
Augmented democracy. To koncepcja transhumanistyczna, zmierzająca w klimaty cyberpunkowe.

Sala B1, 19:00
Piotr Taczała:
Godzilla – popkulturowy fenomen albo maszynka do robienia pieniędzy

Sala B2, 14:00
Michał Cholewa, Piotr W. Cholewa
Wojny w kosmosie
Jak na krzywdzenie się w kosmosie patrzy
literatura, a jak film? Czemu najstarsi oficerowie zawsze muszą pchać się na szpicę? Dlaczego myśliwce robią „wziuuu”, a kosmiczne
okręty strzelają do siebie salwami burtowymi? Czy turbolaser to szybsza wersja lasera?
Na te i inne pytania odpowiemy na naszej
prelekcji.
Sala B1, 16:00
Marcin Regulski, Marcin Segit:
Panie, kiedyś to były erpeżki
[Opis w programie RPG.]
Sala B2, 16:00
Wojtek Sedeńko
30 lat Festiwalu Fantastyki w Nidzicy
Wspomnienia, anegdoty (w tym najzabawniejsze wpadki), zdjęcia.
Sala B1, 17:00
Berenika Podrucka‑Taczała
Japonaiserie
Krótkie spojrzenie na karierę, jaką wytwór japońskiej kultury masowej, drzeworyt ukiyo‑e,
zrobił w dziewiętnastowiecznej Europie i jego
trwały wpływ na sztukę zachodnioeuropejską.
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Sala B2, 11:00
Marianna Drygas:
Wprowadzenie do kanji
Zabawa ze zgadywania znaczenia kanji na
podstawie wcześniej objaśnionych jego części
składowych. Komponowanie zapisu własnych
imion z kanji, żeby zachować fonetyczne podobieństwo, ale jednocześnie nadać mu jakieś
ciekawe znaczenie.
Sala B1, 12:00
Edward Sieredziński:
Kryptydy Japonii – od fantastycznych zwierząt po prawdopodobnie realnie istniejące
Każdy zakątek świata ma swoje fantastyczne zwierzęta o mniejszym lub większym
prawdopodobieństwa istnienia. Podobnie
jest również w Japonii. Tamtejsze podania
mówią przykładowo o potworach zamieszkujących dwa jeziora – w jeziorze Ikeda na
wyspie Kyushiu Issie oraz w jeziorze Kussharo na wyspie Hokkaido. Ten drugi został
nagłośniony przez prasę w roku 1973 – stąd
ów zbiornik wodny nosi czasem nazwę japońskiego Loch Ness. Obserwacje wyżej
wspomnianych wiążą się jednak z błędami
w ocenie realnie istniejących zwierząt jak
wydry czy duże ryby. Innymi – wymienianymi w ludowych podaniach stworami są
umi‑bozu oraz shojo, wiążą się one znowu
z interpretacjami realnie istniejących przedstawicieli fauny. Prawdopodobnie może być
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to również nadinterpretacja globsterów – rozkładających się szczątków dużych zwierząt
wyrzucanych na brzeg morza.
Sala B2, 12:00
Jan Żerański:
Rzymianie na krańcu świata
Prelekcja opowie, skrótowo oczywiście, o losach Rzymian i chrześcijaństwa na Dalekim
Wschodzie od czasów rzymskich i pierwszych
kontaktów Chin z Imperium Rzymskim przez
wyprawy księdza Ricciego po prześladowania chrześcijan w Japonii i czasy współczesne,
gdzie są dwa kościoły katolickie w Chinach –
ten państwowy oraz ten podziemny.
Sala B2, 13:00
Krzysztof „Szafa” Szafrański:
Planszówki w dobie apokalipsy
Co się zmieniło w branży gier planszowych
w ciągu dwóch ostatnich lat.
Sala B1, 14:00
Marcin Regulski
Bezpieczeństwo i higiena na sesji
[Opis w programie RPG.]
Sala B2, 14:00
Jan Plata‑Przechlewski:
Spotkanie autorskie z twórcą Wampiurs
Wars
Opowieść nt. legendarnego komisowego cyklu, a także dykteryjki o perypetiach związanych z jego GKF-owskimi edycjami.
Sala B1, 15:00
Ewa „Eff” Klepacka
Lalki jakich nie znacie
Lalka skolopendra, pająk, ślimak? A może kosmitka z liśćmi na głowie lub lalka‑wiolonczela?

Świat azjatyckich lalek kolekcjonerskich czyli
inny poziom modelarstwa :-)
Sala B2, 15:00
Benefis „Czerwonego Karła” i Anatomii Fantastyki
W 2021 roku minęło 30 lat od ukazania się
pierwszego numeru „Czerwonego Karła” oraz
25 od wydania pierwszej pozycji w serii Anatomia Fantastyki. Zapraszamy na spotkanie
z reprezentatami Działu Wydawniczego GKF.
Sala B1, 16:00
Piotr Faryna:
Sztuka użytkowa dawnej Japonii na przykładzie inro
Tajemnicze inro. Co to jest i dlaczego tyle
w nim piękna. Opowieść o sztuce użytkowej
dawnej Japonii, z której dowiesz się, dlaczego estetyka Japończyka jest inna niż dla ludzi
Zachodu. Dlaczego stary popękany kubek jest
fajniejszy niż nowy prosto z fabryki.
Będziesz mógł zobaczyć i dotknąć przedmioty,
które na co dzień można zobaczyć tylko przez
szybkę w muzeum.
Opowiada hobbysta – fan kultury, estetyki
i historii Japonii.
Sala B2, 16:00
Maciej Górczyński, Łukasz Młotkowski, Kuba
Łapott:
Najciekawsze fanowskie teorie: zwykła
prawda czy prawda absolutna?
Wyłącz chińskie bajki, włącz myślenie! Niestrudzeni badacze fandomu, nerdyzmu i fantastycznych fabuł wracają z Lamusa IV, Zakazanej Planety, Planu 9 i z opuszczonej małpiarni,
by przedstawić Wam najciekawsze twory
fanowskich umysłów. Jeżeli wiążesz swoją
przyszłość z beztroskim i nieskażonym Prawdą
oglądaniem Gwiezdnych Wojen, Pokemonów
czy czytaniem Muminków, nie przychodź na
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tę prelę. Lecz jeśli nieobca Ci jest dogłębna
i fachowa analiza każdej fabuły, którą czytasz
czy oglądasz – zapraszamy. Prowadzący dary
przyjmują przed i po prelekcji.

Sala B1, 17:00
Konrad „Biały” Klepacki
Muzeum katastrofy klimatycznej
Witamy w XXII wieku. Dziś jest wtorek
11 grudnia 2121. Temperatura: -21°C, lekkie
opady śniegu, poziom dziennego promieniowania: 1,2 mSv. Masz na dziś w kalendarzu:
zadzwoń do rodziców, kup chleb, uzupełnij
konto węglowe, o godzinie 17:00 weź udział
w zwiedzaniu z przewodnikiem Muzeum Katastrofy Klimatycznej.
Sala B1, 18:00
Krzysztof Drozd
Rzeczy, które możemy robić w Tokio wspominając wendetę 47 samurajów
Opowieść o zemście 47 roninów połączona
z pokazaniem miejsc we współczesnym Tokio,
gdzie rozgrywały się wydarzenia z lat 1701–
1703, pamiątek, które się zachowały i atrakcji
znajdujących się w pobliżu.
Sala B2, 18:00
Krzysztof Machnik
Wykształcenie samuraja

Nordcon 2021
Regulamin Nordconu 2021
I. Konwent i Organizator
1.
2.
3.

Konwent Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2021 (w skrócie Nordcon lub Konwent)
odbywa się w dniach 8–12 grudnia 2021 r. na terenie ośrodka Primavera Conference & Spa
w Jastrzębiej Górze przy ul. Rozewskiej 40 (zwanego dalej Ośrodkiem).
Organizatorem Nordconu jest stowarzyszenie Gdański Klub Fantastyki (zwany dalej Organizatorem), adres siedziby 80-395 Gdańsk, ul. Opolska 2, nr KRS 0000098018.
Konwent jest zjazdem miłośników fantastyki: fikcji literackiej, filmowej i komiksowej,
a także gier o tematyce fantastycznej (np. komputerowych, planszowych, RPG, LARP).
Konwent obejmuje spotkania, prelekcje, konkursy, gry i inne punkty programu.

II. Regulamin
1.
2.
3.

Każdy uczestnik Nordconu akceptuje niniejszy regulamin. Zgoda jest wyrażana przy zgłoszeniu rejestracyjnym. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do uczestnictwa w konwencie.
Wszystkie osoby uczestniczące w Nordconie mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać
treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do
ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
Osoby nieprzestrzegające regulaminu lub zachowujące się niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego mogą zostać upomniane, a w skrajnych sytuacjach wydalone z konwentu bez zwrotu kosztów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Koordynator.

III. Uczestnictwo w Konwencie
1. Warunkiem uczestnictwa w konwencie jest opłacenie akredytacji. Nie dotyczy to zaproszonych gości i innych osób zwolnionych z tej opłaty przez organizatorów.
2. Osoby niepełnoletnie, które przyjeżdżają bez rodziców lub opiekunów prawnych, zobowiązane są przedstawić ich zgodę na udział w Nordconie. Zgodę można przesłać emailem
w formie skanu lub przedstawić w recepcji Nordconu przy przyjeździe.
3. Uczestnicy mają możliwość przyjazdu na tzw. „noc zerową” i w związku z tym mogą
rejestrować się od wtorku 7 grudnia od godziny 14.00. Uczestnicy powinni zdać pokoje
hotelowe w niedzielę 12 grudnia do godziny 16.00.
4. Zgodnie z ustaleniami z Ośrodkiem, przy zamówieniu noclegów należy brać pod uwagę
godzinę przyjazdu. Osoby odbierające klucze do pokoju przed godziną 9 rano (np. w nocy)
powinny wykupić nocleg od dnia poprzedniego.
5. Na terenie Nordconu mogą przebywać jedynie uczestnicy posiadający imienny identyfikator Organizatora. Uczestnicy są obowiązani do noszenia identyfikatorów w widocznym
miejscu. W razie uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do recepcji Nordconu w celu
wydania identyfikatora zastępczego.
6. Klucze do pokojów hotelowych będą wydawane przez Ośrodek na podstawie identyfikatora Organizatora. Wyjątkowo uczestnicy przyjeżdżający w nocy lub wcześnie rano otrzymają klucze do pokoi po wylegitymowaniu przez recepcję ośrodka. Osoby takie proszone
są o odbiór identyfikatorów rano po otwarciu recepcji Organizatora.
7. Organizatorzy i służby porządkowe mają prawo prosić o okazanie identyfikatorów. Brak
identyfikatora będzie skutkować obowiązkiem weryfikacji, czy dana osoba jest uprawniona
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do przebywania na terenie konwentu. Osoby nieuprawnione (nie będące uczestnikami)
mogą nie zostać wpuszczone na teren obiektu lub otrzymać nakaz jego opuszczenia.
IV. Zasady uczestnictwa w Konwencie
1.

Każdy uczestnik Nordconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i szanowania
innych uczestników.
2. Na terenie Nordconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
3. Na terenie Nordconu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania nielegalnych
środków odurzających i psychotropowych.
4. Na terenie Nordconu obowiązuje zakaz prowadzenia agitacji politycznej, w szczególności
kampanii wyborczych. Szanujemy różnorodność poglądów uczestników.
5. Zabronione jest wnoszenie na teren Nordconu:
•
broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
•
broni pneumatycznej (ASG, paintball);
•
amunicji do wyżej wymienionych;
•
broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej);
•
broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);
•
materiałów wybuchowych;
•
substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
6. Niektóre w/w przedmioty wolno wnosić w porozumieniu z Koordynatorem, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.
7. Podczas trwania Nordconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Nordconu z wyjątkiem sytuacji, gdy
udzielił na to wyraźnej zgody (np. podczas pozowania do zdjęć).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia stref tylko dla osób pełnoletnich.
9. Osoby uczestniczące w punkcie programu “Pidżam Party” lub innych wskazanych punktach programu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju wskazanego przez
Organizatorów. Decyzję o dopuszczeniu stroju podejmuje Koordynator lub osoba przez
niego wskazana.
10. Nagrodami w konkursach są nagrody rzeczowe oraz bony na przyszłe Nordcony. Bony na
akredytację i/lub noclegi nie podlegają wymianie na gotówkę.
11. Rozwieszanie lub kolportaż materiałów reklamowych na Nordconie powinny zostać
uzgodnione z Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia materiałów
reklamowych, które znalazły się na konwencie bez uzgodnienia.
12. Zdjęcia i filmy z Nordconu można robić na własny użytek. Ich rozpowszechnianie wymaga zgody osób na nich utrwalonych. Wyjątkiem jest konkurs i parada strojów – zgłoszenie
do nich oznacza zgodę na rozpowszechnianie zdjęć i filmów zrobionych w trakcie ceremonii zamknięcia.
13. Członkowie grupy organizacyjnej mogą brać udział w konkursach i turniejach organizowanych w ramach programu konwentu, jednak nie mogą uzyskać głównych nagród - te
są przeznaczone dla uczestników.
V. Zasady porządkowe
1. Podczas korzystania z obiektów Ośrodka (m.in. basen, sauna, kręgielnia), uczestnicy są
zobowiązani przestrzegać regulaminów w/w obiektów.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uczestnicy Nordconu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie
Ośrodka.
Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc wskazanych
przez obsługę Ośrodka.
Podczas trwania Konwentu, obsługa Ośrodka zastrzega sobie prawo do sprzątania w pokojach hotelowych w godzinach 12-20.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Nordconu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

VI. Zasady dotyczące zdarzeń losowych, w szczególności epidemii i stanów nadzwyczajnych
1.

2.
3.

4.

5.
6.

W przypadku zdarzenia losowego, epidemii, siły wyższej, a także innych przyczyn, które
uniemożliwiają zorganizowanie wydarzenia, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania
się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim wypadku Organizator zachowa wpłaty na
poczet przeniesionego konwentu albo zwróci wpłaty na życzenie uczestnika. Organizator
nie jest zobowiązany do innej rekompensaty wobec uczestnika konwentu, który z przyczyn niezależnych od Organizatora i bez jego winy został przeniesiony, odwołany lub
odbył się jedynie w części.
W przypadku, gdy przepisy prawa uzależniają uczestnictwo w konwencie od spełnienia
szczególnych wymogów, takich jak zaszczepienie na covid-19, Organizator ma prawo uzależnić wstęp na konwent od spełnienia tych kryteriów.
W związku z tym, że obecnie przepisy przewidują limity uczestników w konwentach, do
których nie wliczają się osoby zaszczepione na covid-19, uczestnicy są proszeni o podanie
przy rejestracji, czy są, ewentualnie czy w dniu 7 grudnia 2021 r. będą zaszczepieni na covid-19. Podanie tej informacji jest niezbędne do tego, aby Nordcon mógł się odbyć.
W przypadku, gdy zarejestrowanych osób niezaszczepionych jest zbyt dużo w stosunku
do limitu przewidzianego w przepisach, Organizator będzie zmuszony odmówić uczestnictwa niektórym osobom niezaszczepionym. Decydować będzie kolejność zgłoszeń, np.
jeśli przepisy będą przewidywać limit 150 osób, to pierwsze 150 zarejestrowanych niezaszczepionych osób weźmie udział w konwencie, a osoby niezaszczepione, które zgłosiły się
później, nie będą mogły wziąć udziału w konwencie. Informacja o takiej sytuacji zostanie
przekazana najpóźniej na dwa tygodnie przed konwentem.
W przypadku zmiany przepisów (szczególnie zmiany kryteriów dozwolonego uczestnictwa
w konwentach) niniejszy regulamin będzie aktualizowany, a uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach.
Uczestnicy konwentu są zobowiązani przestrzegać ograniczeń epidemicznych obowiązujących w czasie trwania konwentu, np. dystansu, noszenia maseczek – o ile przepisy w czasie
trwania konwentu tego wymagają.
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Najważniejsze informacje
Bufet (na stołówce w budynku B)
Wtorek 14:00–2:00
Od 8:00 w środę do 13:00 w niedzielę
przerwy:
5:00–8:00 (Środa–Sobota)
5:00–7:00 (Niedziela)
kawiarnia w budynku a
kawiarnia w budynku B
Worek 12:00–2:00
Środa–Sobota 9:00–2:00
Niedziela 7:00–13:00
księgarnia
Środa–Sobota 10:00–21:00
(z przerwami na posiłki)
Park wodny
Środa 14:00–20:00
Środa–Sobota 9:00–20:00
pokój zabaw
Wtorek 14:00–18:00
Czwartek–Sobota 10:00–20:00
Niedziela 10:00–20:00
Kręgielnia
Wtorek–Sobota 16:00–24:00

ISSN: 1425-5952

