Hráčův průvodce
GameConem

GameCon 2022

Manuál účastníka
Vítej na GameConu! Prosím, ohlas se na Infopultu (viz mapka na str. 10), kde
vyřídíš vstupenku, ubytko, materiály, peníze atd. Na Infopult se neváhej stavit ani
později, pokud budeš v průběhu GC potřebovat něco vyřídit nebo zařídit.
Poprvé na GameConu? Nepřehlédni stranu 3 s našimi tipy pro 1. návštěvu!

Organizační barvy
Červená páska a většinou červené GC tričko prozrazuje organizátory. Klidně se na
nás s čímkoliv obrať, buď pomůžeme, nebo tě nasměrujeme.
Červená páska a oranžové GC tričko je bedňák. Radši ho nech, má spoustu práce.
Oranžová páska a oranžové GC tričko “Infopult” ukazuje infíka. Rád ti pomůže.
Modrá páska a oranžové GC tričko “Herman” označuje v deskoherně někoho, kdo
ti rád vysvětlí některou z mnoha deskovek.
Modrá páska a občas i modré GC tričko prozrazuje vypravěče aktivit.
Ostatní barvy mají účastníci (a jsou náhodné nebo podle typu ubytování).

Pomoc, záchrana a kontakty
Všechny účastnické problémy řeší Infopult. V krizi a po zavíračce 735 513 899.
Při úrazu nebo nemoci vyhledej zdravotníka - přes Infopult nebo na 735 540 479.
Nepříjemné situace řeší Spřízněná duše, což je Fáňa - skutečná psycholožka.
Seženeš ji přes Infopult, na 705 943 002 nebo na spriznenaduseGC@gmail.com.
Organizační a herní zázemí řeší šéf dne - MOD. 703 997 328

Účast na aktivitě
Kdy a kde mám být?
15 minut předem na Srazišti u Maskota sekce tvé aktivity.
Sraziště je na plácku vedle budovy C (viz mapastr. 10)
Pokud nebudeš na Srazišti včas, tvé místo propadne náhradníkovi!

Nemůžu přijít, protože <generická výmluva>.
Může se stát. Prosíme odhlas se (na gamecon.cz/program nebo na Infopultu).
Vyhneš se tím plnému stornu, ale hlavně velmi usnadníš hledání náhradníka.

Chci hrát, ale nestihl/a jsem se přihlásit
Sleduj program, jestli se náhodou někdo neodhlásí na poslední chvíli. Ale hlavně:
Ochomítej se kolem Maskota Náhradníků a nejspíš najdeš kousek štěstí…

Ubytování a přespávání
Spacákovna
Spacákovny se nezavírají a nehlídají, věci si ber s sebou, protože za ně neručíme.

Pokoje a klíče
Od pokoje existuje vždy jenom jeden klíč, který se nechává na vrátnici (ale radši si
se spolubydlícími vyměňte telefony). Ztráta klíče je za 1600 :(

Hygiena a zázemí
Ať už spíš kdekoliv záchody, koupelny, kuchyňky a přidružený materiál můžeš
používat dle libosti v budovách A, B i C, ať už bydlíš kdekoli.
Sprchu zkus potkat aspoň jednou denně - zejména ve vedru ale klidně i víckrát!

Jídlo a občerstvení
Viz mapa areálu na str. 10.

Objednaná jídla
Snídaně (8:00-10:00) probíhá v budově B - resp. ve stanu na její zahradě.
Oběd (12:00 - 14:00, v neděli 13:00 - 15:00) a Večeře (17:30 - 19:30) se vydává v
Bistru v KD Dukla (1. patro, za schody doleva).
Vypravěči a orgové v časové nouzi můžou předbíhat! Snažíme se to moc nedělat,
ale v natěsnaném rozvrhu to je občas bohužel organizační nutnost.

Svačiny a občerstvení
Zásobníky s vodou jsou různě po GC. Kdo je nepoužívá, papá vlastní ibalgin.
Stánek s kávou najdeš u vchodu na zahradu C, vedle sraziště.
Stánek se zmrzkou najdeš vedle stánku s kávou, ale jen pá-so (v ne podle počasí).
Svačinky a menší jídlo si můžeš koupit u Medovinářů na B, tam, co jsou snídaně.
Dáme jídlo a pizzerie fungují, ale mívají GC návaly. Pizza Panda 773 511 511 a
Deli: 702 911 922 dodávají GC do 60 min. Restaurace viz mapka okolí na str. 11.

Noční dění
Noční kecárna je tentokrát na (zahradě) B - tam, co jsou snídaně.
Při pártění venku pamatuj, že platí noční klid - případné problémy půjdou za GC :(

Před odjezdem
Ukliď pokoj a sundej povlečení - to nech složené na pokoji, díky.
Klíč vrať na vrátnici.
Nedoplatek srovnej na Infopultu. Přeplatek si můžeš nechat na další rok nebo ti
ho můžeme vrátit - pokud ale nemáš nouzi, tak radši vracíme převodem.

Poprvé na GameConu
Deskoherna
Deskoherna je otevřena od 9 ráno do 3 v noci v několika místnostech a je zdarma.
Můžeš tam zajít s kamarády. Nebo se můžeš přímo v Deskoherně domluvit na
hře s někým dalším, kdo tam hledá spoluhráče.
Pokud si chceš vyzkoušet hru, kterou neznáš, naši Hermani stejně jako prodejci u
stánků tě ji rádi naučí - popř. pokud nevíš, tak ti rádi něco na vyzkoušení doporučí.

Volné hry
I když jsi nestihl/a přihlášení na hry, není vše ztraceno!
Na mnoha hrách se uvolňují místa. Na gamecon.cz/program
můžeš plnou aktivitu “sledovat” a počkat si na e-mail. Nebo se na
program občas podívat na telefonu nebo u Infopultu.
Na mnoha hrách odpadnou hráči doslova na poslední chvíli. Neboj
se toho využít - počkej na Srazišti u maskota Náhradníků a něco se určitě najde.
Vůbec se neboj zkusit něco nového, i v sekci, kterou neznáš! Všechny hry, u
kterých není řečeno jinak, jsou uzpůsobené nováčkům.

Živé hraní RPG streamu
V pátek od 14h se můžeš zajít do kina podívat na živé hraní Strangers&Dragons!

Sobotní večer
V sobotu večer je na GC socializační párty program se vstupem zdarma! Ale
pokud tě párty nebere, tak samozřejmě zůstává otevřená i Deskoherna.

Improshow
Od 18:30 je v Kině komediální improshow!
Do Kina se dá projít 1. patrem KDčka (za schody doprava, chodbou dozadu, skrz
“prosklenou” deskohernu).
(Improshow je forma improvizovaných komediálních scének, každý rok v trochu
jiném formátu.)

Koncert
Od 20:00 (chvíli po “Impru”) je na zahradě KD koncert a párty!
Na zahradu KD se nejsnáz dostaneš okolo infopultu (dojdi až k infu a projdi
dveřmi, které budeš mít po pravé ruce).
Koncert trvá většinou do půlnoci, párty pak často pokračuje ještě o něco dýl.

Zapoj se do Celohry!
Líbí se ti letošní téma GameConu? Máš volné chvíle nebo celé bloky? Chceš
poznat nové lidi? Nebo si užít GC se starými kamarády v akčnějším stylu? Celohra
tu je pro tebe!
O co jde? Celohra je doprovodná aktivita na volné momenty napříč celým GameConem - a každý rok je úplně jiná! Nový námět, nový příběh a styl, nové mechaniky - jedinečný a neopakovatelný zážitek.
Jak se letos zapojit?
Nejstylovější je zúčastnit se čtvrteční večerně-noční aktivity Slavnostní banket k
příchodu na Arrakis. Něco se bude dít i před ním, ale banket to skutečně rozjede!
Nejsnazší je zapojit se přes už hrající hráče. Potkáš je okolo stanovišť. Pozor! Volba hráče, kterého oslovíš, nejspíš ovlivní frakci, ke které se přidáš!
Nejpřístupnější je najít libovolné zelené stanoviště a prostě začít hrát podle instrukcí u něj uvedených - ostatní si tě už najde samo!

Hlasuj pro figurku!
Stranou cen, které bude udělovat odbornou porota Vypravěčů Malování,
udělíme i letos cenu publika za nejkrásnější figurku! Cenou bude hromada prestiže a nějaká drobnost k tomu :)
Hlasovací lístek dostaneš při registraci na infu spolu s materiály.
Výstava figurek bude probíhat ve vitríně na schodišti KD.
Hlasovat můžeš celou dobu GameConu - hned, co se rozhodneš pro
svou nejkrásnější figurku, ji můžeš napsat na lístek a vhodit do vitríně
přilehlé hlasovací urny. Uzávěrka hlasování bude v neděli v 15h a vyhlášení bude v rámci zakončení!
Každý účastník má jeden hlas a může hlasovat pro právě jednu figurku.

Linie na GC
Deskoherna
Otevřeno čtvrtek 14:00 - neděle 16:00. Máš-li volný čas a nebo jen prostě holduješ karbanu a kostkám (plánky, figurky...), navštiv Deskohernu.
Jede se tam téměř nonstop (zavírá jen mezi 3:00 a 9:00 hodinou ranní),
vstup je dobrovolný a pro odvážné jsou tam i turnaje!

Epické deskovky (Epiky)
Je to tak epické, jak název napovídá! Sice to zabere trochu víc času
než Osadníci, ale celou dobu se skupině epických hráčů bude věnovat neméně epický vypravěč. Najdete zde evergreeny ale také žhavé
novinky.

Otevřená RPG
Vždycky jsi chtěl prožít velké dobrodružství po vzoru filmových, nebo
knižních hrdinů? V RPG máš možnost! Společně s vypravěčem a pár
dalšíma vytvoříte naprosto jedinečný a fascinující příběh, který bude
jenom váš. To vše navíc v pohodičce, klidu, v sedě za stolem.

Legendy Klubu Dobrodruhů (LKD)
X unikátních příběhů! Dvě kola! Pokaždé jiný vypravěč! Příběhy Impéria!
Nemusíš znát pravidla a stejně můžeš vyhrát v některé z lukrativních
kategorií! Protože je to taky soutěž v RPG, no, jen trochu jiná než ty
ostatní.

Mistrovství v Dračím Doupěti (MDrD)
Ty a tvoje parta chcete ukázat, že Dračák je součástí vaší krve a jste v
něm nejlepší. To je jasný. Projdete předem nachystaným příběhem
v několika kolech, stejně jako další skupiny a když se dostanete až
na konec, tak si můžete do CV dát, že jste Mistři, a to je hodně cool.

Wargaming
Už od malička jsi chtěl být jako Napoleon? Posouvat pluky své armády
(slibujeme megacool figurky!) a strategicky drtit své nepřátele na bojišti?... Ne? Možná v tobě tkví jemná duše umělce a na těch bitvách se
ti líbí jen ty figurky... Nevadí! U nás si je totiž můžeš namalovat a vzít
domů!

Akční hry a bonusy
Ať už toužíš po hodně akčních hrách, při kterých si dáš do těla, nebo
hledáš jen něco na protažení, Akční hry a bonusy jsou tu přesně pro
tebe. Pokud nepreferuješ pohyb, ale dal by sis i tak něco speciálního, nezoufej - mezi bonusy najdeš i aktivity, při kterých zapojuješ
především svoji hlavu.

Larpy
Skoč šipku doprostřed příběhu a staň se jeho tvůrcem i tváří. V
larpu jsou důležitá nejen slova, ale i fyzická akce. Můžeš pátrat
po tajemném equilibriu, rozhodovat o svržení atomové bomby,
intrikovat na pirátském ostrově nebo svádět José Armanda. Vyber
si příběh a se spoluhráči ztvárněte a prožijte osudy jeho hrdinů.

Přednášky
Lidi tady mluví o zajímavých věcech, který prostě musíš slyšet! Netřeba
dalšího popisu. Navíc k tomu v téhle sekci potkáš i besedy, diskuse,
živá hraní streamerů, křty nových her a spoustu dalšího. A navíc je to
ZADARMO!... Cože?!... Jo! Tak moc cool to je!

Náhradníci
Ne všichni se stihnou zapsat na svou výpravu včas. Jiní náhle zjistí, že
mají nečekané volno. A někteří chtějí prostě podpořit výpravy, které na
poslední chvíli přišly o posádku. Z takových se stávají náhradníci - poslední záchrana vypravěčů v nouzi stejně jako naděje dobrodruhů, kteří
touží po dobrodružství.

Je po GameConu. Co teď?
Prosíme, dej vědět nám i svému vypravěči,
co se ti líbilo, nebo co by šlo případně do
příště vychytat, ať se můžeme všichni dál
zlepšovat! Je to pro nás moc důležitý. Zpětnou vazbu ke hrám můžeš vyplnit hned na
GameConu, jakmile dorazíš domů (nebo
kdykoliv později) - stačí jít na https://gamecon.cz/info-po-gc

Pravidla účasti
1: Nebuď debil
Pokud tě napadne něco zajímavého, nejdřív se zamysli, než to uděláš. Zejména
večer... Chovej se bezpečně a vstřícně jak k sobě, tak zejména k ostatním.
Pokud se budeš chovat nevhodně nebo nebezpečně, může tě
vypravěč vyloučit z aktivity a/nebo org z GameConu. Na trvalo. Zatím se to nestalo a byli bysme rádi, kdyby to tak i zůstalo.

2: Pij jen tolik, kolik zvládneš
Když se někde vyvrátíš, tak to pak my musíme řešit (a uklízet), což nám
na zábavě ani náladě rozhodně nepřidá (a ostatním okolo taky ne).

3: Noční klid
Existuje. Sobotní koncert má výjimku pouze v místě konání
(zahrada KD).
Někteří účastnci chtějí spát. Mnozí orgové a vypravěči potřebují
spát, aby GameCon i pro tebe fungoval. A se sousedy a policií
chceme být zadobře.
Minimalizuj proto bordel venku na ulici i na chodbách. Bordel ve
smyslu hluku i odpadků. Pozdní útočiště ti poskytne Noční kecárna popř. Deskoherna.

4: Zkus nám pomáhat
Nezvládáme být všude. Pokud potkáš nějaký problém nebo nedostatek, zkus je odstranit sám nebo
nám dej vědět přes Infopult nebo organizátora.

5: Vyjdi nám vstříc
Pokud o něco žádáme nebo něco říkáme, máme pro to
důvod, ale ne vždycky čas (nebo manu) ho vysvětlovat - prosíme udělej to, i
když ti to třeba přijde divný nebo zbytečný.

Manuál vypravěče
“Takže vedu aktivitu… co teď?” Za prvé, jsi boží.
Udělej si předem čas a zkontroluj si prostory a vybavení. Pokud potřebuješ větší
přípravu, domluv se se šéfem sekce a nech si časovou rezervu (cca 30 minut).
S problémy se obrať na “šéfa dne” (interně nazývaného “MOD”) na: 703 997 328.

Začátek aktivity (15 minut předem)
Bod 1: Stejně jako hráči buď 15 minut předem na Srazišti u Maskota své sekce.
Bod 2: Pokud nemáš smartphone, najdi Spojku a půjč si tablet. Heslo/QR ke GC
wifi má taky Spojka (nejspíš na druhé straně tabletu).
Bod 3: U maskota své linie najdi své hráče. Pokud je nenacházíš, tak je zkus přivolat voláním názvu hry.
Bod 4: Odškrtej je v prezenčce. (GC web, menu: “Aktivity které vedu”). Podrobný
návod najdeš na https://gamecon.cz/blog/navod-prezencky.
Bod 5: Pokud někoho nemůžeš dosehnat, zkus ho prosím kontaktovat telefonem
(uvedeným v prezenčce). Pokud 10 minut před hrou není k sehnání, můžeš ho
ze hry vyřadit a nahradit jiným zájemcem (poohlédni se u Maskota Náhradníků).
Bod 6: Nezapomeň prezenčku uzavřít, ať uzavřeš i možnost se na hru dál hlásit.

Za dobrodružstvím!
Vezmi skupinu co se tě teď drží do herní místnosti uvedené v prezenčce. Pokud
nevíš, kde to je, zeptej se Spojky (nebo někoho okolo, GC veteráni prostor znají).
Skonči svou aktivitu včas. Hráči potřebují pauzy mezi hrami, místnost je potřeba
uklidit a připravit na další hru atd. Ani u večerních aktivit nepřetahuj, pokud se na
tom s hráči nedomluvíš předem.
Jakmile skončíte, zkontroluj místnost. Případné problémy nahlas MODovi.
Skliď herní věci, ale nikam je neodnášej! V podobě, v jaké jsi je dostal, je nech v
místnosti pro bedňka, který si je odnese sám (aby v tom měl pořádek a věděl kde
co je).

Kdyby byly problémy
Jako Vypravěč máš plnou autoritu nad aktivitou i jejím blízkým okolím.
Pokud by na hře byly problémy, tak v extrémním případě (porušení
slušného chování, nebezpečné jednání atp.) můžeš účastníka vykázat
z aktivity nebo její blízkosti.

Mapa areálu
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Dobrodružství nikdy nekončí!
Zalíbil se ti život plný her? Přidej se k nám! Občas nás potká nějaká přeháňka,
ale z většiny to je zábavná jízda plná zajímavých lidí, nových přátel, zážitků a
zkušeností. Pokud máš trochu času a aspoň něco umíš (popř. neumíš, ale máš
nadšení!), pak Tě GameCon potřebuje!
Bojíš se, že na danou věc musíš být profík? Omyl. Je to právě naopak! GameCon je
super příležitost pro to se věci naučit - ať už praxí nebo přímo od ostatních. Pokud
váháš, čím bys mohl/a přispět, tak hledáme třeba:
Programátory. Je to takový evergreen, ale pokud programuješ, tak tě chceme. Vždycky. Ano, jsou to klasické php a js (html, css, sql), ale i v těch
se dají dělat zajímavé věci, a navíc to je praxe, co se neztratí! Pokud umíš
jen něco málo, pomůžeme ti naučit se víc. Pokud umíš hodně, tak jsou
funkce, o kterých dlouhodobě sníme.
Programové orgy. Určitě tušíš, ke které sekci tíhneš - rozhodně Tě
užije! Pro domluvu a přípravu programu, zpracování anotací a dotazníků nebo cokoliv dalšího. (Ano, i když to možná nevypadá, tak i Tvá
oblíbená sekce potřebuje pomoct!)
Grafiky a markeťáky. Pokud se vyznáš ve vektorech, Photoshopu nebo InDesignu nebo si pod marketingem představíš víc, než jen propagaci a
víš, co je communiy management, reporting, segmentace, analýza atp.
a chceš to dělat nebo se to naučit, abychom my sami GameConu a jeho
návštěvníkům víc rozuměli, budeme nadšení.
Lidi do Zázemí. Jsou to ti nejcennější z nás, kteří když udělají svou
práci dobře, tak o nich nevíte - a když ne, tak se všechno zhroutí.
Potřebujeme hlavně posilu do týmu řešícího nákupy, půjčování a
svážení věcí, ale oceníme i pokud se připojíte k Infopultu, přípravě
prostor nebo dokonce k financím a učetnictví!
Vlastně kohokoliv, kdo je ochotný něco udělat.
Pokud Tě cokoliv oslovilo, ozvi se nám. Můžeš to říct svému oblíbenému
orgovi nebo se i zmínit na Infopultu. Pokud teď nemáš po ruce živého
člověka, ani Infopult, nebo si s náma radši napíšeš, pak se můžeš ozvat
na info@gamecon.cz.

Moc rádi o Tobě uslyšíme!

Hlavní sponzoři

Sponzoři

Partneři

