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WPROWADZENIE
Battle Quest
Battle Quest to bitewny larp, którego akcja
rozgrywa się w fikcyjnym, znakomitym świecie
Warhammera Fantasy. To gra, która na trzy dni,
zabierze Cię w środek konfliktu pomiędzy wojownikami Norski wspieranymi przez mroczne
potęgi Chaosu, a Siłami Porządku z wojskami
Imperium Sigmara na czele. W ramach rozgrywki możesz się wcielić w rolę członka jednej
z armii lub mieszkańca neutralnego fortu Zwergburg. Niezależnie od wybranej roli czekają na
Ciebie ekscytujące przygody, potyczki i bitwy.
Będziesz mógł zażyć obozowego życia oraz
różnych miejskich atrakcji. Jeśli starczy Ci odwagi będziesz mógł zanurzyć się w tajemnicze
tunele w poszukiwaniu skarbów i tajemnic.

Czym jest larp?
Larp (ang. live action role-playing) to aktywność na pograniczu gry i sztuki. Uczestnicy
improwizują, odgrywając role i wspólnie przeżywając oraz tworząc historie.
Udział w larpie oznacza, że przez jakiś czas
będziesz częścią fantastycznego świata, który
dotychczas obserwowałeś jakby zza szyby –
czytając książkę, oglądając film, grając w grę
komputerową. Wcielasz się w bohatera, nosisz
kostium i przeżywasz przygody, sam decydując, jakich wyborów dokonasz, i jak pokierujesz historią. To łatwe. Po prostu zachowujesz
się tak, jak według Ciebie powinna zachować
się Twoja postać.

Świat Warhammera Fantasy
Kultowy świat Warhammera Fantasy został
stworzony przez firmę Games Workshop na potrzeby systemu RPG i figurkowej gry bitewnej.
Realia świata przypominają okres realnego średniowiecza i renesansu. Większość przedstawionych w Warhammerze państw i krain ma swoje
realne odpowiedniki w naszej historii. Np. Imperium to renesansowe Niemcy, Bretonia ma wiele
z Francji, a Norsmeni inspirowani są Wikingami.
Do tego świata twórcy dodali magię, fantastyczne rasy (elfy, krasnoludy, niziołki itp.) oraz chaos
– przerażającą i niezrozumiałą siłę pochłaniającą
wszystko, czego się dotknie.
Więcej o świecie Warhammera Fantasy możesz
znaleźć w licznych podręcznikach opisujących
jego realia. Organizatorzy BQ za główne źródło
i inspirację uznają podręczniki 2 edycji systemu
RPG, które w Polsce wydane zostały przez Wydawnictwo Copernicus Corporation. Pamiętać
jednak należy, że świat larpa rządzić się może
własnymi prawami – ostateczne zdanie w zakresie tego, co znajdzie się w grze, a co nie zostanie
do niej dopuszczone, mają organizatorzy.

Czy muszę być ekspertem
od Warhammera?
Absolutnie nie. Świat Warhammera jest bardzo
pojemny i pozwala bez problemu wyjaśnić istnienie
praktycznie każdego epickiego pomysłu pasującego do klimatu fantasy. Z uwagi na swoje niskie zaawansowanie techniczne łatwo także można wytłumaczyć brak szczegółowej znajomości świata przez
poszczególne postaci. Co zwykły żołnierz może
wiedzieć o sytuacji geopolitycznej w Imperium?
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POdsTAwOwe zalOzenia gry
Larp bitewny – gra skupiająca się na działaniach wojennych, gdzie
gracze głównie wcielają się w rolę żołnierzy i wojowników.
Gra symulacyjno-gamistyczna – zależy nam na odwzorowaniu fantastycznego pola bitwy, w którym dwie strony toczą między sobą walkę.
Gra non-stop – gramy bez przerw od rozpoczęcia do zakończenia larpa.
Bezpieczeństwo – zawsze myśl o bezpieczeństwie swoim i innych graczy.
Zakaz walki w obozie – walka na terenie obozów jest zabroniona.
Potrafisz to, co umiesz pokazać – postacie nie mają żadnych statystyk oraz „mechanicznych umiejętności”. Walka toczy się na zasadach uznaniowych.
Iluzja 360° – dążymy do jak największego oddania realiów świata
Warhammera przez przygotowanie realistycznych kostiumów, rekwizytów i scenografii. Dlatego też na terenie gry zakazane jest używanie jakichkolwiek nowoczesnych elementów – w przypadku strojów, narzędzi, namiotów i innych.
Brak możliwości zawarcia pokoju i sojuszu – Norska i Imperium nigdy nie zawrą pokoju ani sojuszu. Istnieje możliwość werbunku neutralnych oddziałów stacjonujących w Zwergburgu.
Samodzielne przygotowanie postaci – organizatorzy nie będą przygotowywać kart postaci i indywidualnych questów dla postaci.
Nie bądź dupkiem – pamiętaj, że larp to zabawa. Stosujemy się do
reguł fair play i okazujemy szacunek współgraczom w trakcie gry.
Żadnych debat offgame – nasze zasady opierają się na zasadach fair
play. Co, kiedy ktoś się do nich nie stosuje? Zgłaszamy taką osobę organizatorom, w żadnym wypadku nie dyskutujemy i nie debatujemy
w trakcie gry. Takie sytuacje psują wrażenia z zabawy nie tylko nam,
ale również osobom postronnym.

SiLy POrzAdku
To sojusz cywilizowanych krain pod przewodnictwem największego i najbardziej rozwiniętego z krajów na świecie.
Mimo połączenia w walce ze wspólnym wrogiem, siła ta
wciąż jest jednak podzielona. Regularne wojsko z najróżniejszych krain. Krasnoludzcy inżynierowie broniący starożytnych tradycji. Chłopska milicja zawezwana do walki
przez rządzącą nią szlachtę. Bandy najemników widzących w wojnie okazję do łatwego zarobku i dobrej zabawy.
Dumne i wyniosłe elfy, które od bratania się z prymitywnymi ludźmi bardziej brzydzą się jedynie zagłady całego
znanego świata.
Więcej o Siłach Porządku na BQ
można przeczytać w specjalnym
podręczniku opisującym tę stronę konfliktu w realiach gry.
Do znalezienia TUTAJ.

NOrska i ChaOs

STrOny
kOnflikTu

To zbrojne siły osadników, którzy osiedlili się na północnych rubieżach imperialnej prowincji Ostland. Przez Imperium i jego sojuszników uznawani za najeźdźców oddających cześć Bogom Chaosu. Główną siłę stanowią rzesze
zahartowanych w boju i ciężkich warunkach wojowników
z Północy. Aby jednak oprzeć się agresji Imperium, Norska zmuszona była sięgnąć po nietypowe sojusze. W ich
obozie niczym dziwnym nie będzie więc natrafienie na
przedstawicieli najróżniejszych ras i kultur, często o co
najmniej podejrzanych motywacjach.
Więcej o Norsce i Chaosie na BQ można przeczytać
w specjalnym podręczniku
opisującym tą stronę konfliktu w realiach gry. Do
znalezienia TUTAJ.

WOlna Twierdza
Zwergburg
To osada ufundowana przez tajemniczego Maga, znanego jako Mistrz Keniger.
Mieszkają tu głównie różnego rodzaju
uchodźcy szukający bezpiecznego miejsca, w którym mogliby rozpocząć nowe
życie. Wolna Twierdza Zwergburg deklaruje neutralność i nęci różnymi atrakcjami, takimi jak karczma, stragany kupieckie czy dom uciech.
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bEZPIECZENSTWO
BQ to gra, która ma dostarczyć jak najwięcej zabawy i przygód jego uczestnikom. Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie naszych graczy i dołożymy starań, aby w ramach
naszych możliwości zabezpieczyć teren gry. W trakcie gry w każdym obozowisku oraz w Zwergburgu będą dostępni ratownicy medyczni, gotowi nieść pomoc w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Dużą uwagę przywiązujemy również do jakości używanej na grze broni bezpiecznej.
W trakcie gry zawsze dbaj o swoje i współgraczy bezpieczeństwo. Uważaj na dziury i wykroty, wyposaż się w wygodne buty z usztywnieniem kostek. W nocy, kiedy
opuszczasz obóz, zabieraj ze sobą światło. Nawet jeśli zamierzasz skradać się po ciemku, światło może przydać się w krytycznych momentach. Nigdy nie biegaj po ciemku,
bardzo łatwo trafić w drzewo lub wpaść do dziury.
Zawsze miej przy sobie wodę. Odwodnienie może prowadzić do osłabienia i udaru. Osłaniaj głowę. Nie zapominaj również o preparatach na kleszcze i komary. Borelioza
to realne zagrożenie, nie lekceważ go!

UWAGa
Nawet stosując się do tych wszystkich zasad, może dojść do nieszczęśliwych wypadków. Walka larpowa to „sport kontaktowy”, biorąc
w niej udział, musicie być świadomi możliwości odniesienia kontuzji,
podobnie jak w przypadku amatorskiego meczu piłki nożnej.

Osoby, które zostaną zgłoszone jako nieprzestrzegające zasad BHP, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez organizatorów mogą otrzymać upomnienie. Drugie
upomnienie powoduje wyproszenie uczestnika z larpa.
W przypadku krytycznego naruszenia zasad bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego wyproszenia winnej osoby z terenu gry.

Odpowiedzialnie spożywaj alkohol. W stanie upojenia alkoholowego narażasz na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale i innych. Przestajesz kontrolować siłę w trakcie
walki na bezpieczne bronie, narażasz się na potknięcia na niebezpiecznym terenie. Nie wahaj się też upomnieć osoby przesadzające z alkoholem, a w razie gdy upomnienie
będzie nieskuteczne, a osoba pijana będzie zachowywać się niebezpiecznie – zgłoś to organizatorom.
Pamiętaj również o szacunku i empatii wobec innych uczestników. Nigdy nie wiemy, co może być trudnym tematem dla innej osoby. Jeżeli masz wrażenie, że ktoś czuje
się niekomfortowo w jakieś sytuacji – wycofaj się. Respektuj słowa bezpieczeństwa, nie tylko w walce, ale również w sytuacjach społecznych.
Ostrożnie posługuj się ogniem i pirotechniką. Pamiętaj, że gramy w trakcie lata i niewiele trzeba, aby spowodować pożar. Dlatego też na terenie gry obowiązuje zakaz
używania otwartego ognia z pochodni oraz rozpalania ognisk poza wyznaczonymi miejscami. Nigdy nie używaj pirotechniki w zamkniętych pomieszczeniach, ani na
suchej powierzchni. Nie zostawiaj bez kontroli ognisk, a w przypadku zaprószenia ognia w ramach możliwości ugaś go jak najszybciej i poinformuj organizatorów.
W trakcie walki na broń bezpieczną pamiętajcie, aby nie nadużywać siły! Starajcie się wybierać bezpieczny teren do walki. Więcej o bezpiecznej walce znajdziecie w podręczniku Walki i Magii.
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SlOwa
bezpieczensTwa
Dla komfortu graczy na BQ wprowadzona zostaje mechanika słów bezpieczeństwa red – yellow – green. Ich używanie powinno być powszechne – dzięki nim
mamy pewność, że nikt nie znajdzie się w sytuacji dla niego niekomfortowej.
W trakcie rozgrywki każdy z jej uczestników może wypowiedzieć (w języku angielskim) jedno z tych słów, a wszyscy, którzy je usłyszą, powinni zachować się
odpowiednio:

green

YellOw

Red

Pozwólmy sobie na więcej. Scena, w której znajduje
się uczestnik używający tego słowa, może przekroczyć obecny poziom intensywności bez sprzeciwu
z jego strony. W praktyce oznacza to, że możemy sobie pozwolić na więcej niż do tej pory, a wręcz jest to
od nas oczekiwane.

Utrzymajmy ten poziom. Scena, w której znajduje
się uczestnik używający tego słowa, osiągnęła maksymalny dopuszczalny dla niego poziom intensywności,
który nie powinien zostać przekroczony. W praktyce
oznacza to, że nie wchodzimy głębiej w omawiane tematy, czy nie eskalujemy konfliktu.

Nie chcę, mam dość. Scena, w której znajduje się uczestnik używający tego słowa, jest zbyt intensywna albo
z jakiegoś powodu nie chce on dalej brać w niej udziału. Przyczyna wypowiedzenia red powinna zostać niezwłocznie wyeliminowana, a gra kontynuowana, jakby
nieprzyjemna sytuacja nie miała miejsca.

Przykład: Kasia mocno łapie Pawła za ramię i zaczyna go energicznie szarpać, sprawiając mu ból. Paweł
używa słowa green. Kasia może dalej szarpać Pawła, może także wykonywać inne czynności, mogące sprawić mu większy ból, czy mocniej ingerujące
w jego prywatność.

Przykład: Kasia mocno łapie Pawła za ramię i zaczyna go energicznie szarpać, sprawiając mu ból. Paweł
używa słowa yellow. Kasia może dalej szarpać Pawła, nie powinna jednak wykonywać żadnych innych
czynności, mogących sprawić mu większy ból, czy
mocniej ingerujących w jego prywatność.

Przykład: Kasia, odgrywając postać, mocno łapie Pawła za ramię i zaczyna go energicznie szarpać, sprawiając
mu ból. Paweł używa słowa red. Kasia musi natychmiast puścić Pawła i nie wchodzić już z nim w żadną
fizyczną interakcję w tej scenie.

6

TWOJ bOHATER
Tworzenie własnej przygody
Organizatorzy Battle Questa nie przygotowują dla
uczestników gotowych ról, które mogą odgrywać. Nie
będziemy dostarczać personalnych wątków i zależności pomiędzy postaciami. Ograniczamy się do nakreślenia zarysu fabularnego sytuacji, akceptacji zgłoszonych oddziałów i drużyn oraz przygotujemy szereg
zadań i misji do wypełnienia.
Jeśli uważasz, że zagranie jakiegoś wątku sprawi, że
będziesz się dobrze bawił – graj go. Wszystko oczywiście w ramach obowiązujących zasad i z poszanowaniem dla zabawy innych graczy. Jeśli do przeżycia
własnej przygody będziesz czegoś potrzebować, albo
masz wątpliwości czy to w ogóle jest do zrealizowania
- daj znać, na pewno pomożemy.

Żyjący świat przygód
Naszym celem jest stworzenie żyjącego i wiarygodnego świata. Takiego, w którym czuć, że jest się elementem czegoś większego. Gdzie obozowiska żyją, każdy
ma swoje zadanie i miejsce w społeczności. Gdzie, aby
coś osiągnąć musisz faktycznie to zrobić. Gdzie uda
Ci się całkowicie zanurzyć w otaczającym cię świecie.

W trakcie Battle Questa znajdzie się sporo miejsca
na potyczki, podchody, taktyczne zagrywki i epickie bitwy. Nie zabraknie też eksploracji, zwiedzania
opuszczonych ruin czy szpiegowskich zagrywek. A po
wszystkim nadejdzie pora na wizytę w karczmie, odpoczynek w cieniu w trakcie czekania na przydział
wojskowego posiłku, pojedynki na arenie, smakowanie
trunków przy ognisku wraz z członkami oddziału oraz
wiele innych rzeczy.
Gra trwać będzie 24 godziny na dobę. Oznacza to, że
każdy uczestnik będzie jadł, spał, a nawet chodził do
wychodka, cały czas będąc w klimacie.

Jak stworzyć postać?
Jak już wspominaliśmy na Battle Queście gracze samodzielnie tworzą postacie. Pamiętaj jednak, że Twoja
postać musi pasować do świata Warhammera i być powiązana do jednej ze stron konfliktu.
Tworząc postać, zapomnij o dwumetrowych krasnoludach czy goblinach ubranych w spodnie w moro. Nie
chodzi tutaj zresztą wyłącznie o fizyczne atrybuty gracza czy ogólny wygląd stroju. Na BQ nie ma miejsca na
elitarny oddział halabardników bez halabard czy bretońskiego księcia wyglądającego jak żebrak. Jeśli posiadany przez Ciebie strój nie wskazuje na pierwszy rzut
oka, kim jest postać, w którą się wcielasz, to znaczy, że

gdzieś coś poszło nie tak. Chcesz być żebrakiem podającym się za bretońskiego księcia? Najlepsze co cię
może spotkać to chłosta. Zależy nam na uzyskaniu tzw.
iluzji 360°, a ta nie będzie możliwa, jeśli zamieszkujące
nasz świat postacie nie będą wyglądać odpowiednio.

Role magiczne
Istnieją dwa rodzaje ról magicznych, których granie
w trakcie Battle Questa możliwe jest wyłącznie po
wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji ze strony organizatorów. Spokojnie – są to jednak bardzo specyficzne
role, stanowiące ułamek wszystkich uczestników zabawy. Ich odgrywanie wiąże się z dodatkowymi możliwościami, ale przede wszystkim obowiązkami wynikającymi z osadzenia rzeczonych ról w mechanice gry. Te role
to kapłani i magowie.
Jeśli chcesz wcielić się w jedną z tych postaci, musisz
zaakceptować wszystkie wiążące się z tym funkcje
i obowiązki i zgłosić się w specjalnym formularzu. Ilość
ról specjalnych jest ograniczona, co oznacza, że tylko skończona ilość graczy może się w nie ostatecznie
wcielić. Wynika to głównie z samego świata, w którym
osadzona jest gra – postaci wykształcone lub władające
magią są tam naprawdę bardzo rzadkie.
Więcej o rolach specjalnych znajdziecie w podręczniku Walki i Magii.

BQ to larp dla Ciebie, jeżeli:

BQ to larp nie dla Ciebie, jeżeli:

oo
oo
oo
oo
oo

oo aby się dobrze bawić potrzebujesz rozbudowanej fabuły
oraz sieci relacji przygotowanej przez organizatorów,
oo do gry potrzebujesz karty postaci stworzonej przez organizatorów,
oo wolisz skomplikowane mechaniki, niż proste zasady uznaniowe,
oo w larpach nie zależy Ci na wysokim poziomie strojów,
scenografii i rekwizytów.

lubisz walczyć na larpach przy pomocy bezpiecznej broni,
lubisz sam tworzyć postać,
nie potrzebujesz rozbudowanej fabuły oraz sieci relacji, aby się dobrze bawić,
wolisz proste zasady bazujące na fairplay niż skomplikowane mechaniki,
zależy Ci i dbasz o wysoki poziom materialny larpów,
w których bierzesz udział (stroje, rekwizyty, scenografia).
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Nieludzie

Organizatorzy w miarę możliwości pomogą każdemu
zgłoszonemu oddziałowi w zakresie scenografii, logistyki,
Świat Battle Questa zamieszkiwany jest przez więcej rozum- aktywności dodatkowych, zadań, eksploracji i wszystkiego
nych ras niż tylko ludzie. Elfy, krasnoludy, niziołki, zwierzo- innego, co mogłoby być potrzebne dla jak najlepszej zabawy
ludzie, orkowie, wampiry, humanoidalne szczury (nazywane wszystkich jego członków.
skavenami) – to tylko część z nich. Każda z tych ras cechuje
się własnym specyficznym wyglądem, obyczajami, czy wie- Pamiętać należy, że wewnętrzna struktura oddziału zależy wyłącznie od jego członków.
rzeniami.
W ramach gry możesz dołączyć do oddziału skupiającego
właśnie takie postaci. Pamiętaj jednak, że może to być spore
wyzwanie. Aby zachować klimat gry, musisz wyglądać oraz
zachowywać się jak członek rasy, której postać zdecydowałeś
się odgrywać. Aby być elfem potrzebujesz nie tylko protez
uszu – powinieneś zadbać o odpowiedni strój i rekwizyty. Ork
to nie tylko skóra pomalowana na zielono, ale też potężny
pancerz, maska zmieniająca twarz i specyficzny oręż.
Jeśli chciałbyś wcielić się w postać inną niż ludzka – zalecamy kontakt z dowódcami oddziałów, które takie właśnie
gromadzą. W ten sposób nie tylko poznasz wymagania stawiane przed graczami chcącymi do nich dołączyć, ale też
otrzymasz sporo porad czy sugestii w zakresie przygotowań.

Oznacza to, że gracze sami ustalają sobie, jak będą się zachowywać, jaki jest ich stosunek do przywódców strony, do
której przynależą, kto będzie ich dowódcą, jakie są zależności między członkami, jakich zadań chcą się podejmować…
Słowem – podkreślamy to raz jeszcze – gracze mają dowolność w kształtowaniu swojej własnej przygody (oczywiście
w ramach założeń larpa).

Dołączanie do oddziału

Zachęcamy do dołączenia do już istniejących oddziałów.
Na naszej stronie internetowej znajdziesz zakładkę Frakcje,
a w niej opisy oddziałów biorących udział w BQ podzielone
na strony konfliktu. Po pierwsze wybierz oddział, który Ci
odpowiada oraz deklaruje otwartość na nowych uczestniJeżeli odgrywana przez Ciebie postać posiada twardą skórę ków. Po drugie skontaktuj się z dowódcą oddziału i ustalicie
lub inny ekwiwalent pancerza – Twój strój musi w przeko- warunki przyjęcia do grupy. Przy opisie każdego oddziału
nujący sposób go odzwierciedlać. Ważne jest również aby znajduje się link do profilu dowódcy na Facebooku.
stanowił rzeczywistą i bezpieczną ochronę przed ciosami
bronią bezpieczną. Pancerza nie zastąpią magiczne symbole Jeśli nie wiesz, do jakiego oddziału przystąpić, napisz o tym
na naszej facebookowej grupie dla uczestników BQ –
czy znamiona ani żadnego rodzaju „pola siłowe”.
“Karczma u Kenigera”. Na pewno otrzymasz wiele propozycji i zaproszeń.
Zgłaszanie oddziałów
Jeśli chcesz zgłosić się do gry wraz ze znajomymi lub też posiadasz dość sprzętu, aby samodzielnie wyposażyć cały oddział,
daj o tym znać wcześniej! Na stronie internetowej projektu
znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym poprosimy Cię
o kilka podstawowych informacji oraz opis Twojego oddziału.

Nie masz na to wszystko czasu? Przyjeżdżasz pierwszy raz
i nie chcesz inwestować w ekwipunek, dopóki nie sprawdzisz, czy taka zabawa jest dla Ciebie? Specjalnie dla takich
osób przygotowaliśmy tzw. Pakiety Startowe. Więcej o nich
przeczytasz w kolejnym paragrafie.
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SpecjAlna Opcja
dla pOczAtkujacych
Battle Quest jest grą przyjazną dla początkujących. Nie kończymy jednak jedynie na
zapewnieniach, ale przygotowujemy dla
takich graczy specjalny pakiet.
Każdy gracz nieposiadający własnego
sprzętu może skorzystać z takiego pakietu.
Wystarczy, że zakupi odpowiedni bilet
zwany „pakietem startowym”. W jego ramach otrzymuje:
oo kompletny strój składający się ze spodni,
koszuli i przeszywanicy (do zwrotu po
grze),
oo odpowiednie uzbrojenie w postaci lateksowego miecza lub innej broni (do zwrotu po grze),
oo specjalnie przygotowaną część obozowiska w wybranej frakcji, przeznaczonej
wyłącznie dla graczy z pakietem startowym, zapewnioną przez organizatorów,
oo dowódcę oddziału, w którego rolę wcieli
się wdrożony przez organizatorów doświadczony gracz, a którego zadaniem
będzie pomoc nowym graczom w odnalezieniu się w larpowej rzeczywistości
oraz zapewnienie im odpowiedniej rozrywki.
Oddziały przeznaczone dla początkujących graczy znajdziecie wyróżnione wśród
innych oddziałów na naszej stronie internetowej.

Nie tylko walka – postacie niebojowe
Battle Quest to gra nastawiona w znacznej mierze na
akcję. Jednak nawet w najbardziej zaciekłych wojnach
na froncie zawsze znajdowało się miejsce na najróżniejsze, nie do końca bojowe postaci. Szlachcice, doradcy, szamani, ciury obozowe, kwatermistrzowie,
odkrywcy, uczeni, uciekinierzy, kucharze, medycy, kapłani, magowie… I wielu, wielu innych.
Takie postaci są niezwykle potrzebne dla dodania wiarygodności całego stworzonego świata. Dlatego nie
tylko pozwalamy nimi grać, ale i planujemy przygotować wątki, w których to właśnie takie postaci mogą
nabrać pełnych kolorów.

Gra solo
Jeżeli chcesz grać sam, nie musisz zgłaszać się do któregokolwiek oddziału. W ankiecie zgłoszeniowej wybierz przynależność do strony, z którą sympatyzujesz.
Taka opcja najbardziej pasuje do ról artystów, magów,
kapłanów, dyplomatów, uczonych i kupców. Możesz
również wcielić się w błędnego rycerza lub terroryzującego okolicę ogra.

Gracze niepełnoletni
BQ to gra przeznaczona dla osób, które ukończyły 16
rok życia. Jeśli jesteś niepełnoletni, w trakcie akredytacji musisz przedstawić oświadczenie zawierające pozwolenie na uczestnictwo w grze, podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Na grze musi też przez
cały czas być obecna pełnoletnia osoba, która weźmie
za Ciebie odpowiedzialność na czas jej trwania. Brak
spełnienia tych warunków wiąże się z niedopuszczeniem niepełnoletniego uczestnika do gry.
oświadczenie rodzica/oświadczenie opiekuna

EKWIPUNEK

Broń bezpieczna

Częstym problemem na larpach jest odwieczne pytanie “co ja właściwie mam zabrać ze sobą?”. Dzięki
poniższej liście będziesz mieć pewność, że o niczym
nie zapomnisz. Nie jest to oczywiście zestawienie
kompletne – wedle uznania każdy uczestnik może
zabrać ze sobą co tylko jeszcze zechce, tak długo, jak
pasuje to do klimatu gry.

Strój
Przebranie powinno nie tylko pasować do postaci,
w jaką się wcielasz, ale też przede wszystkim nie
łamać zasad larpa. Na Battle Queście nie pozwalamy na używanie nowoczesnych elementów w trakcie gry. Dlatego Twój strój powinien przynajmniej
imitować elementy pasujące do jego świata. T-shirty i jeansy zostaw w samochodzie, a na grę wyjdź
w lnianej koszuli i spodniach. Lub czymkolwiek innym, co sobie wymyślisz.
Pamiętaj – organizatorzy mogą poprosić osoby
znajdujące się na terenie gry w nieodpowiednich
strojach (np. zawierających nowoczesne elementy)
o zejście z niego do czasu przebrania się.
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj obuwie. „Klimatyczne” buty mogą być ciężkie do zdobycia,
a ważniejsze niż ich wygląd, jest zawsze bezpieczeństwo. Nie obawiaj się więc butów wojskowych
czy sportowych (najlepiej niejaskrawych - czarnych
bądź brązowych oraz sięgających za kostkę), a jeśli
są one zbyt nowoczesne – po prostu zamaskuj je
owijkami lub czymś w tym stylu.
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Battle Quest to larp bitewny i walka jest na nim
istotnym elementem. Do gry dopuszczone zostaną
jedynie atestowane repliki lateksowe zatwierdzonych
przez nas producentów oraz wykonane z lateksu “samoróbki” (które muszą zostać zatwierdzone przez
organizatorów w trakcie akredytacji przed grą). Niedopuszczone zostaną natomiast otulinowce oraz inne
repliki niespełniające wymogów bezpieczeństwa czy
wyglądu. Spokojnie – Twoja postać nie musi wcale
sięgać po broń przez cały czas trwania imprezy, nie
jest więc to rzecz wymagana dla każdego.
Istnieje możliwość wypożyczenia broni bezpiecznej
na czas trwania imprezy. Zrobić to możesz w naszym
sklepie internetowym – w zakładce wypożyczalnia.

Namiot
Battle Quest to gra, która trwa 24 godziny na dobę
(również w nocy), dlatego potrzebujesz odpowiedniego miejsca do spania. W ramach obozowiska możesz rozłożyć swój namiot, jeśli będzie on spełniał
wymogi gry. Pamiętaj – nowoczesne namioty turystyczne nie mają racji bytu na Battle Queście – zbytnio psułyby bowiem wizualną stronę gry.
Jeśli nie masz gdzie spać – skontaktuj się z oddziałem,
do którego należysz. Oferujemy także wypożyczenie
klimatycznych namiotów na czas trwania imprezy –
oferta dostępna w naszym sklepie.

Pojemnik na wodę i inne naczynia Lekarstwa i inne medykamenty
Battle Quest dzieje się w sierpniu – jednym
z najgorętszych miesięcy w Polsce. Odwodnienie to poważny problem, dlatego każdy
uczestnik powinien mieć ze sobą pojemnik na
wodę. Może to być szklana butelka, skórzany
bukłak lub metalowa manierka – ważne, aby
nie było to widocznie nowoczesne (czyli niepasujące do klimatu gry) naczynie. W obozowiskach oraz w Zwergburgu przez cały czas
będzie dostęp do źródła pitnej wody, z której
będzie można korzystać do woli.
Prócz wody przydać się mogą także inne naczynia – miska (np. drewniana) i sztućce na
pewno pomogą, gdy trzeba będzie posilić się
przed kolejną misją. Nie martw się jednak –
w Zwergburgu przez cały czas trwania gry
działać będzie karczma, gdzie nabyte przez
Ciebie potrawy zawsze podawane będą w klimatycznych naczyniach.

Nakrycie głowy
Kolejną rzeczą, która może pomóc w walce
z upałem jest nakrycie głowy. Odpowiednie
kapelusze czy czapki zapewnią cień i ochronią
przed potencjalnym przegrzaniem, czy nawet
udarem. Jeśli nie posiadasz niczego w tym stylu, bez obaw – klimatyczna bandana czy nawet kawałek szmatki przewiązany na głowie
z pewnością pomoże.

Jeśli musisz zażywać jakieś lekarstwa – pamiętaj, aby nosić je zawsze ze sobą. Dodatkowo zalecamy zabrać ze sobą krem z filtrem (ponownie – do ochrony przed upałem) oraz środek
na komary i inne robactwo, którego (z uwagi
na teren, w jakim odbywa się gra) może być
całkiem sporo.

Źródło światła
Battle Quest to gra, która toczy się także
w nocy. Teren może być niebezpieczny, dlatego
każdemu uczestnikowi zalecamy zaopatrzenie
się w odpowiednie źródło światła. Oczywiście
nic tak nie psuje eksploracji fortecznych zakamarków po ciemku bardziej niż mocna latarka,
którą ktoś przyświeca sobie drogę. Zalecamy
więc klimatyczne lampy czy latarnie (używające np. żarówek LED) lub – w ostateczności – świece, czy tym podobne (idealne np. do
oświetlania obozowiska). Dla bezpieczeństwa
polecamy mieć też ze sobą małą awaryjną
latarkę, po którą jednak sięgać należy tylko
w wyjątkowych sytuacjach.
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CO MOGe, A CZEGO NIE MOGe
RObIc W TRAKCIE GRY
Battle Questy
Battle Quest to prócz nazwy larpa także nazwa systemu, który
zostaje wprowadzony w grze.
W trakcie gry sztaby obu armii będą informowane o zadaniach
taktycznych, których wykonanie będzie miało wpływ na warunki ostatecznej bitwy. Zadaniem Sztabów będzie wyznaczenie
oddziałów do wykonania questu.
Battle Questy będą polegać na misjach typu: eskorta, utrzymanie pozycji, poszukiwania, pułapki czy dywersja.

Eksploracja
„Powiadają, że mury ruin krasnoludzkiego fortu pełne są zakamarków i mrocznych tuneli. W krasnoludzkich sztolniach odnaleźć można tajemniczy minerał. Minerał chętnie kupowany i wymieniany na
różne dobra przez przedstawicieli Mistrza Kenigera. Pamiętaj jednak, że śmiałków nie brakuje, a w lochach trafić można na różnego
rodzaju bestie.”
O co chodzi? Na terenie gry będziesz mógł odnaleźć grudki specjalnego „minerału” (jak taki „minerał” wygląda, będziecie
mogli dowiedzieć się w trakcie larpa). „Minerał” będziecie mogli
wymienić na liczne dobra dostarczone przez naszych sponsorów w specjalnym stoisku na terenie Zwergburga. Przedmioty
tam „zakupione” stają się własnością gracza – możesz zabrać je
ze sobą do domu! Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby
„minerał” posłużył Ci do wymiany z innymi graczami, czy jako
waluta do opłacenia usługi.

Off Top
W czasie gry staramy się stworzyć iluzję życia w fantastycznym świecie. Nic tak nie psuje tego efektu, jak nieklimatyczne rozmowy, prowadzone poza naszymi postaciami – czyli tak zwany Off Top. Jeśli naprawdę musicie pogadać o swojej prawdziwej pracy, sytuacji rodzinnej, zapalić nowoczesnego papierosa, czy podzielić się wrażeniami z Mundialu, znajdźcie ustronne miejsce, gdzie nie będziecie nikomu przeszkadzać, a najlepiej opuśćcie teren gry.
W każdym obozowisku oraz w Neutralnym Forcie znajdować się będzie także namiot organizatorski – jego wnętrze znajduje się poza grą i w uzasadnionych przypadkach to właśnie z niego można korzystać, gdy potrzebujesz od niej odpocząć lub krótkiego powrotu do rzeczywistości (np. w celu wykonania telefonu).

Zdrada

Od tej zasady obowiązują trzy wyjątki:

W trakcie gry żaden z oddziałów nie może zdradzić strony, z którą rozpoczął grę.
Członkowie oddziałów stacjonujących w Zwergburgu mogą najmować się do walki
po obu stronach, zabroniona jest jednak zdrada w trakcie wykonywania zadania, do
którego oddział się najął. Po wykonaniu zadania oddział może wymówić lojalność.

1) Jeśli osoba okradana wyraźnie sama zgodzi się oddać nam swój dobytek, mamy
prawo go fabularnie ukraść, pamiętając jednak, aby zwrócić go właścicielowi po
zakończeniu gry.
Przykład: Obrońcy Wiary, grupa najemnych maruderów, urządza zasadzkę na
trakcie. Wpada w nią Edward, samotny kupiec. Edward, w zamian za darowanie
mu życia, oferuje oddanie po dobroci swojego pękatego mieszka ze złotem. Gracze mogą przyjąć złoto, a potem i tak zrobić z życiem Edwarda co chcą.

Pojedynczy gracz może stwierdzić, że z powodów fabularnych chce opuścić swój
oddział i nawet zmienić stronę. Jeśli jednak okaże się, że gracz przystąpił do oddziału z zamiarem zdrady, aby przechylić szalę zwycięstwa na korzyść przeciwnej
strony, zagranie takie będzie traktowane jak oszustwo, a osoba odpowiedzialna zostanie ukarana upomnieniem lub wykluczeniem z larpa.

Obrońcy Wiary, grupa najemnych maruderów, urządza zasadzkę na trakcie.
Wpada w nią Edward, samotny kupiec. Edward zaczyna uciekać, nie ma jednak szans uniknąć strzał wystrzelonych przez najemników. Ci przeszukują ciało
Edwarda i znajdują przy jego pasie pękaty mieszek ze złotem. Gracze nie mogą
zabrać złota z ciała Edwarda.

Szpiegowanie
Dozwolone są działania polegające na obserwowaniu wroga oraz zakradaniu się
do wrogiego obozu w celu uzyskania informacji. Tożsamość szpiega musi być do
zweryfikowania w ramach gry, a on nie może używać znaku off-game (poza grą)
czy innych metagrowych sposób na uzyskanie informacji.

2) Przedmioty, które można kraść, będą oznaczone czerwoną wstążką którą można
dostać u organizatorów. Po grze przedmioty należy zwrócić właścicielowi lub organizatorom.

Zabronione jest jednak dołączanie do oddziałów z intencją szpiegowania dla wrogiej strony.

Przykład: Obrońcy Wiary, grupa najemnych maruderów, urządza zasadzkę na
trakcie. Wpada w nią Edward, samotny kupiec. Edward zaczyna uciekać, nie
ma jednak szans uniknąć strzał wystrzelonych przez najemników. Ci przeszukują ciało Edwarda i znajdują przy jego pasie pękaty mieszek ze złotem, który
jest oznaczony jako przedmiot, który można ukraść. Gracze mogą zabrać złoto
z ciała Edwarda.

Kradzież
Z uwagi na duże koszta sprzętu, jakim dysponować będą gracze, obowiązuje zakaz
„fabularnych kradzieży” w trakcie gry. Tyczy się to wszystkich elementów, łącznie
z fabularną walutą itd.

3) „Minerały” znajdowane na terenie gry gracze mogą nawzajem sobie wykradać.
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Handel I WALUTa FAbULARNa
W trakcie gry postaci graczy posługiwać się będą fabularną walutą, mającą realną wartość. W obiegu istnieć będzie jeden lub więcej nominałów
prezentowanych przez monety z odpowiednio wybitym wzorem.

Za fabularne monety można będzie:
oo nabyć piwo, wino, inne trunki oraz jedzenie w karczmach znajdujących się na terenie gry (wodę pitną zapewniają organizatorzy),
oo kupić ekwipunek od kupców znajdujących się na terenie gry; przedmioty te stają się własnością graczy po dokonaniu zakupu,
oo sprzedawać lub kupować różne usługi – od czyszczenia butów i gotowania jedzenia po lojalność całej grupy najemników dla danej strony;
istotne tutaj jest, że zarówno po stronie zapewniającej popyt, jak i podaż znajdować się będą gracze – organizatorzy, ani NPC nie będą pobierać za swoje działania lub usługi żadnych opłat w fabularnej walucie;
oo używać w dowolny inny sposób, wedle własnego uznania.
Fabularną walutę możesz zakupić w siedzibie organizatorów w każdym obozie i w Zwergburgu.

UWAGA:
oo fabularna waluta nie może być kradziona, zabierana siłą, ani w żaden sposób podprowadzana innym graczom;
oo wprowadzona przez organizatorów do gry fabularna waluta ma dokładnie taką samą wartość, jak ta wymieniona przez graczy za PLN;
oo każdy z graczy rozpoczyna z taką samą ilością fabularnej waluty – zero. Stan ten może zmienić dowolnie w trakcie gry lub jeszcze przed jej
oficjalnym rozpoczęciem, używając wymienionych wcześniej sposobów.
oo po zakończeniu gry istnieje możliwość wymiany zgromadzonej fabularnej waluty.

Aby uspokoić obawy – gra nie zamierza, w żaden sposób zmienić się w model „zapłać, aby wygrać”
(ang. “pay to win”), w szczególności:
oo za fabularną walutę nie będzie można nabyć specjalnych przedmiotów, takich jak mikstury alchemiczne, amulety, magiczne artefakty lub
inne rzeczy, mające bezpośredni wpływ na rozgrywkę,
oo za fabularną walutę nie będzie można kupić informacji, map, plotek ani innych wpływających na rozgrywkę danych od obsługi oraz NPC,
oo za fabularną walutę nie będzie można przekupić, ani przekonać do wykonania jakiejś czynności NPC, obsługi ani żadnych innych postaci,
czy stworzeń będących pod kontrolą organizatorów,
oo od posiadanej ilości fabularnej waluty nie będzie bezpośrednio zależeć pozycja postaci, na terenie gry nie znajdą się żadne kontrolowane
przez NPC, obsługę lub organizatorów miejsca, do których można wejść tylko za opłatą lub posiadając odpowiednio gruby mieszek,
oo organizatorzy nie przewidują żadnych innych wydarzeń czy elementów gry zależnych od uiszczonej opłaty.
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TEREN GRY
Gra odbywa się na terenie Fortu Prusy i Fortu II oraz
terenie poligonu znajdującego się między tymi fortyfikacjami. Granice terenu gry zostaną oznaczone przez
organizatorów. Na terenie gry będzie znajdować się
kilka głównych lokacji przedstawionych poniżej.

Obozy
Głównymi lokacjami na grze będą dwa obozy. Znajdować się będą cały czas w grze, co oznacza ciągłą
symulację świata, bez miejsca na „wychodzenie z klimatu” (poza wspomnianym wcześniej namiotem organizatorskim). Struktura obozu, rozłożenie namiotów i innych elementów scenografii oraz wszelkie inne
szczegóły, ustalone będą przed larpem z dowódcami
oddziałów i organizatorami. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa i płynności gry postanowiliśmy, że obozy
są całkowicie wyłączone z działań wojennych.

Oznacza to, że nie mogą być na ich terenie prowadzone żadne walki, niezależnie od pory dnia czy nocy.
Nie ma więc mowy o żadnych podstępnych najazdach,
skrytobójczych atakach czy kradzieży zaopatrzenia.
Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że są to atrakcyjne elementy, mogące prowadzić do ciekawych i emocjonujących przygód. Dlatego też dla każdego obozu
wydzielony zostaje specjalny przyczółek – bastion,
o którym przeczytać możecie niżej.
Obozy powinny tętnić życiem oraz być miejscem,
w którym gracze nie tylko odpoczywają i śpią, ale także przeprowadzają wszystkie ważne dla ich postaci aktywności. Nie ważne, czy to polityczne przepychanki,
musztry czy rytualne tańce przy ognisku – miejscem
na takie rzeczy jest właśnie obozowisko. Co za tym
idzie – rozkładanie swojego obozu poza wyznaczonym terenem musi zostać wcześniej uzgodnione z organizatorami.

Bastiony
Przy obozowiskach znajdować się będą bastiony.
Obozowiska Norski i Imperium będą miały wydzieloną specjalną strefę, w której (w przeciwieństwie do samych obozowisk) będą mogły być prowadzone działania zbrojne. Te bastiony będą reprezentowane przez
małe obozowiska przygotowane przez organizatorów,
znajdujące się w odległości około 100 metrów od centrum obozu.
Aby istnienie bastionów „miało sens” zdecydowaliśmy
się wprowadzić kilka ogólnych zasad, o których poniżej.

MAPA
TERENU

W bastionach do zdobycia będą armijne sztandary (odpowiednio oznaczone dla Norski i Imperium),
których zdobycie będzie miało wielką prestiżową
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wartość dla obu walczących armii. Będzie je można
wykradać z bastionów – w tym celu należy fizycznie
wynieść go z bastionu wroga i umieścić w swoim własnym bastionie. Same sztandary mogą być przetrzymywane wyłącznie w bastionach. W przypadku, gdy
w jednym bastionie znajdują się dwa z nich, atakujący
mogą ukraść tylko ten „swój”, a ponowny atak (mający
na celu zdobycie kolejnego punktu) na już zdobyty bastion, nie jest możliwy do czasu, aż w obu bastionach
nie znajdzie się po jednym bastionowym sztandarze.
Zdajemy sobie sprawę, że pilnowanie bastionów bez
przerwy może okazać się nieatrakcyjne w dłuższym
rozrachunku. Dlatego też zdecydowaliśmy, że sztandary (czyli powód do ataków na bastiony) wywieszane
w nich będą wyłącznie po zmroku (ok. godziny 22:00)
i wisieć w nich będą do świtu (ok. godziny 5:00).
Zdobywanie flag podobnie jak wykonywanie Battle
Questów będzie miało wpływ na zasady walnej bitwy.

Ruiny Krasnoludzkiego Fortu
Ruiny Krasnoludzkiego Fortu to dawana lokacja
Zwergburga, obecnie opustoszała i pełna niebezpieczeństw. Można tu znaleźć “minerał”, który wymienicie na ekwipunek. To teren przeznaczony na walkę i eksplorację. Pamiętaj o tym, że na terenie fortu
znajduję się wiele dziur i wykrotów. Postaramy się jak
najwięcej oznaczyć i zabezpieczyć, ale nie zwalania to
Ciebie uczestniku od ostrożności. Szczególnie uważać
należy w tunelach, do których nie powinno wchodzić
się bez oświetlenia i w żadnym wypadku nie używać
pirotechniki.

Wolna Twierdza Zwergburg
W grze znajdzie się również lokacja neutralna, na której obszarze obowiązuje zawieszenie broni
między stronami konfliktu. Na terenie Wolnej Twierdzy Zwergburg znaleźć będzie można wiele
unikatowych lokacji, w tym między innymi:
oo karczmę, w której za fabularne pieniądze będzie można zakupić napitek oraz jedzenie, a także
usiąść przy ogniu, posłuchać pieśni barda czy opowieści z szerokiego świata,
oo stoiska kupców i rzemieślników, u których za fabularną walutę będzie można kupić przedmioty na stałe stanowiące własność graczy,
oo specjalnie przygotowaną arenę, na której będzie można toczyć pojedynki bądź wziąć udział w turnieju,
oo strzelnicę, na której można będzie poćwiczyć strzelanie z łuku – i spróbować swych sił w turnieju
łuczniczym,
oo Dom Uciech, gdzie wojownicy i wojowniczki będą mogli zaznać ukojenia po bitwach i potyczkach,
oo tablicę ogłoszeń (do użytku przez wszystkich graczy), na której pojawią się również zlecenia,
zadania i informacje od organizatorów.
Na terenie strefy neutralnej obowiązuje zawieszenie broni. W przeciwieństwie do wspomnianych
wcześniej obozów jest to wynik ustaleń wewnątrz gry, co oznacza, że zakaz działań wojennych
może zostaćświadomie złamany przez uczestników. Wiązać się to
jednak może
z najróżniejszymi konsekwencjami. Zaistniała sytuacja wynika z
ustaleń między zarządzającym osadą burmistrzem Hugonem Grossmanem
oraz przywódcami wszystkich oddziałów, biorących udział w grze.
Podpisane zostały specjalne dokumenty, na mocy których
wprowadzone zostały poniższe zasady:
oo podpisani i ich żołnierze (odpowiednio umundurowani/oznaczeni) mają prawo przebywać na terenie Twierdzy, na czas pobytu w Twierdzy przybysze podlegają prawom Twierdzy,
oo na terenie Twierdzy przemoc jest dopuszczalna jedynie na arenach i w Domu Uciech (po wcześniejszym uzgodnieniu tego z obsługą),
oo minimalną
karą za nieprzestrzeganie powyższych postanowień jest wydalenie
z obszaru Twierdzy bez prawa
do powrotu.

ZWERGBURG – ZASADY FAbULARNE
1. ŻADNEJ PRZEMOCY – na terenie Wolnej Twierdzy tylko
upoważnione przez Burmistrza osoby mogą stosować siłę w celu
wymuszenia posłuszeństwa. Jeżeli masz z kimś spór – zgłoś się do
Burmistrza. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest Arena – tam
można załatwić każdą sprawę przez Próbę Walki, jeżeli obie strony sporu się na to zgadzają.
2. ŻADNYCH SOJUSZÓW – rezydenci Zwergburga nie opowiadają się po żadnej ze stron toczącego się konfliktu i nie atakują
oddziałów żadnej ze stron, zarówno w Mieście, jak i poza nim. Ci,
którym udowodni się branie udziału w toczącym się wokół Twierdzy konflikcie, zostaną wygnani z Miasta lub ukarani w inny, adekwatny sposób.
3.ŻADNEGO CHAOSU – na teren Twierdzy nie będzie wpuszczany nikt, kto nosi widoczne oznaki spaczenia Chaosem. Za wskazanie dotkniętych skazą Chaosu osób, które podstępem dostały się
na teren Twierdzy, Burmistrz wypłacać będzie sowite nagrody.
4. ŻADNEJ AGITACJI – na terenie Wolnej Twierdzy nie można prowadzić agitacji politycznej ani nawracać publicznie na wiarę
w jakiekolwiek bóstwo. Zakazuje się też odprawiania publicznych
nabożeństw i publicznych modłów.
5. ŻADNYCH KRADZIEŻY, ŻADNYCH OSZUSTW – wszyscy zgłoszeni Burmistrzowi i osobom przez niego wyznaczonym
podejrzani o dokonanie przestępstw przeciwko mieniu i własności
prywatnej będą poddani śledztwu, osadzeni i w razie uznania za
winnego – surowo ukarani.
6. JEDNO PRAWO, JEDEN SĘDZIA – jedynym źródłem prawa w Twierdzy jest jej patron i opiekun, Mistrz Koeniger. W jego
imieniu nadzór nad przestrzeganiem prawa sprawuje Burmistrz
Hugon Grossman, mający do pomocy Radę Miejską. Wyroki wydane przez niego i w jego imieniu są ostateczne i niepodważalne.
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Zaplecze sanitarne

Wolna Twierdza Zwergburg została pierwotnie wymyślona jako miejsce, w którym
uczestnicy Battle Questa mogą znaleźć chwilę wytchnienia w toczącym się wokół
konflikcie. Miejsce neutralne, na terenie którego nie można walczyć, miejsce w którym, w odróżnieniu od obozów, mogliby zamieszkać ci, którzy chcieli przyjechać
na BQ (bo lubią larpy, świat Warhammera albo po prostu w celach towarzyskich),
ale nie są zainteresowani braniem bezpośredniego udziału w walce. Jednocześnie,
z powodów logistycznych, stanowi ona obszar, w którym można coś zjeść i wypić,
dokonać zakupów w rozstawionych tam kramach czy po prostu – wziąć prysznic.

Organizatorzy zapewniają dostęp do sanitariatów w wyłączonych z gry strefach
przy obozowiskach. Dodatkowo na terenie Zwergburga zapewniony będzie dostęp
do pryszniców.

Gdzie znajdę organizatorów
Organizatorzy będą dostępni dla uczestników przez cały czas trwania imprezy, niezależnie od pory dnia czy nocy.

Chcielibyśmy zachować ten charakter Twierdzy, jednocześnie jednak starając się
uzasadnić (w tworzonej przez nas historii i opowieści) istnienie neutralnego ośrodka w centrum targanej wojną prowincji i nie dając Imperium i Norsce powodów
do zajęcia siłą lub zniszczenia Miasta. Stąd taki, a nie inny zestaw praw miejskich.

W każdym obozowisku znajdować się będzie specjalny namiot organizatorski
(znajdujący się poza grą, co oznacza, że wchodząc do niego uczestnicy na chwilę
wychodzą z roli itd), w którym będzie można znaleźć:
oo kwatermistrza – który pomoże w zakresie logistyki i przygotowań obozu (do
niego można przychodzić z zapytaniami np. o wodę, sanitariaty, ale też potrzebne rekwizyty czy fabularną walutę),
oo organizatora fabularnego, będącego w stałym kontakcie z resztą zespołu i odpowiedzialnego za wszystkie rzeczy związane z historią na grze (to tutaj możecie
przychodzić ze swoimi pomysłami, pytaniami i wątpliwościami odnośnie fabuły
gry),
oo pomoc medyczną – specjalistę przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy
dysponującego potrzebnym sprzętem (na wypadek skaleczeń, stłuczeń czy też
poważniejszych urazów odniesionych w trakcie gry).

Strefa neutralna (jak zresztą cała reszta Battle Questa) prawidłowo działać będzie wyłącznie w momencie, gdy sami uczestnicy będą przestrzegać panujących w niej zasad.
Prócz miejsca na dodatkowe aktywności wszelkiego rodzaju będzie to także miejsce,
gdzie przedstawiciele przeciwnych obozów będą mogli wchodzić z sobą w interakcje
inne, niż bojowe. Dzięki niej w naszej grze znajdzie się miejsce, które symulować będzie aspekty życia żołnierza inne, niż te związane z walką i życiem obozowym.
Obsada Twierdzy to osoby uczestniczące w grze na takich samych warunkach, jak
wszyscy inni. Oznacza to, że będą oni reagować na otaczające wydarzenia wedle
własnego sumienia. Może zdarzyć się więc, że gracz wcielający się w postać, która mogłaby samą swoją obecnością naruszyć panujący w niej spokój, nie zostanie
wpuszczony na teren Twierdzy.

Główna siedziba organizatorów (wraz z magazynem) znajdować się będzie natomiast w jednym z budynków w Zwergburgu.

HARMONOGRaM GRY
CZWARTEK 09.08.2018

PIĄTEK 10.08.2018

SOBOTA 11.08.2018

NIEDZIELA 12.08.2018

10:00 – Start akredytacji
oraz warsztaty (obowiązkowe
dla wszystkich uczestników)*
21:00 – Rozpoczęcie gry

Gra bez przerwy – 24h

ok 17:00 – Zakończenie gry wielką
bitwą między 16:00 a 18:00.

Sprzątanie obozowisk,
pożegnania, rozjazdy.

Po zakończeniu aferparty (już poza grą)
w Zwergburgu do białego rana.

*Akredytacja oraz warsztaty będą również
możliwe w środę w godzinach 18:00-22:00.
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