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Wejściówki i uczestnicy

Jak się przygotować do gry

Harmonogram wydarzenia



Najważniejsze Informacje
Termin Gry:


26-28 sierpnia 2022





Miejsce:








Cena wejściówki:


Piątek 26.08 - 20 PLN


Sobota 27.08 - 50 PLN


Niedziela 28.08 - 30 PLN





Gracze:


W grze wziąć udział mogą jedynie osoby w wieku od 15 roku 

życia wzwyż(nie dotyczy niedzieli)


Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są przesłać                                 

w zgłoszeniu swojego zapisu 




Limit graczy:


128 osób (8 drużyn po 16 osób)





Wyżywienie i sanitariaty:


Na terenie gry będzie karczma w klimacie. Jedzenie do 

kupienia dostępne będzie za klimatyczną walutę, która 

rozdawana będzie podczas gry.Do dyspozycji zostanie 

oddana toaleta polowa oraz prysznic polowy.





Nocleg:


Przewidujemy trzy możliwości noclegu:V

j w własnym namiocie “nieklimatycznym” w strefie off-

game lub w namiocie “klimatycznym” na terenie gry�

j poprzez wynajęcie pokoju w 

znajdującej się 500 m od terenu grydla osób 

z Rzeszowa i okolic�

j możliwy powrót do domów na noc i powrót następnego 

dnia przed rozpoczęciem.


Tyczyn Królka Lasek


Parking

zgodę opiekuna.


Centrum Turystyki i Rekreacji 

WSIiZ 

Akredytacja / Recepcja:


Będzie otwarta w piątek (26.08) w godzinach 15:00 - 17:00 oraz                     

w sobotę w godzinach 8:00 - 9:00 przy “DOMKU”. Na 

akredytację należy stawić się w stroju oraz z posiadaną 

bezpieczną bronią i pancerzem. Broń i pancerz zostaną 

oznaczone i oddane do depozytu, będzie je można “odkupić”               

w trakcie gry w Gildii Wojowników.


-3- Młody wojownik z Głor Podniebnych

https://www.google.com/search?q=tyczyn+lasek&rlz=1C1GCEB_enPL864PL864&biw=2560&bih=1232&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYLM2B7IU7f4aMa5TdmibWrl94B2w%3A1659912844826&ei=jELwYu3yMaOxrgTp7I2wAw&hotel_occupancy=2&oq=tyczyn+lasek&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i30i22k1l2j38l5.1757.3646.0.3749.14.12.1.0.0.0.234.1402.0j8j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.11.1407...0i512i433i131k1j0i3k1j0i67k1j0i512i433k1j0i433i131k1j0i512k1j0i512i457k1j0i30i22i10k1.0.TYKz82D7qwI#rlfi=hd:;si:;mv:[[49.94720525826896,22.062768355483165],[49.93935484668939,22.039808646315684]]
https://www.google.com/search?q=tyczyn+lasek&rlz=1C1GCEB_enPL864PL864&biw=2560&bih=1232&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYLM2B7IU7f4aMa5TdmibWrl94B2w%3A1659912844826&ei=jELwYu3yMaOxrgTp7I2wAw&hotel_occupancy=2&oq=tyczyn+lasek&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i30i22k1l2j38l5.1757.3646.0.3749.14.12.1.0.0.0.234.1402.0j8j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.11.1407...0i512i433i131k1j0i3k1j0i67k1j0i512i433k1j0i433i131k1j0i512k1j0i512i457k1j0i30i22i10k1.0.TYKz82D7qwI#rlfi=hd:;si:7334874662327605364;mv:[[49.951720218884645,22.07090081321632],[49.943870543151235,22.04794110404884]]
https://ogtevents.pl/wp-content/uploads/2022/04/Zgoda-rodzica-OGT-2022.pdf
https://www.google.com/maps/place/Centrum+Turystyki+i+Rekreacji+WSIiZ/@49.9452109,22.0522829,1390m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x473cf7057f8aee4f:0x7d93a348a1983f73!2sLasek,+36-020+Tyczyn!3b1!8m2!3d49.9437524!4d22.0480576!3m4!1s0x473cf71c093c07d7:0xfb2bb6aacc18be0f!8m2!3d49.9495123!4d22.0589965?hl=pl
https://www.google.com/maps/place/Centrum+Turystyki+i+Rekreacji+WSIiZ/@49.9452109,22.0522829,1390m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x473cf7057f8aee4f:0x7d93a348a1983f73!2sLasek,+36-020+Tyczyn!3b1!8m2!3d49.9437524!4d22.0480576!3m4!1s0x473cf71c093c07d7:0xfb2bb6aacc18be0f!8m2!3d49.9495123!4d22.0589965?hl=pl


Informacje Ogólne
To inicjatywa i społeczność. OGT, czyli Oazowa Gra Terenowa - 

bo tak zaczynaliśmy i stąd wywodzą się nasze korzenie. Events 

- bo każde nasze spotkanie to niezły Event. Pchani 

pozytywnymi wibracjami i niekończącymi się pomysłami 

tworzyliśmy coraz to bardziej rozbudowane gry terenowe, 

najpierw każdorazowo w innym settingu, ale od paru lat 

w naszym własnym uniwersum fantasy, gdzie każdy znajdzie 

swoje miejsce. Sami o sobie mówimy, że jesteśmy rodziną 

i chcemy przygarnąć do siebie kolejne osoby. Jesteśmy 

i działamy pod patronatem Ruchu Światło-Życie, by 

wskazywać sobie i naszym graczom światło w mrokach 

codziennego znoju i życie wolne od uzależnień, a nasze gry to 

wyjście do ludzi i przeżycie prawdziwej przygody nie w świecie 

wirtualnym, a w pięknym żywym lesie.


To niezbyt oryginalna nazwa do bardzo oryginalnego świata 

fantasy, do którego zapraszamy naszych graczy. “Legendarni” 

opowiadają o dziejach królestwa Erellanu, znajdującego się na 

starym kontynencie o nazwie Rona. Królestwo przez wieki 

musiało mierzyć się z toną niepokojów i sporów, by finalnie 

zjednoczyć królestwa ościenne i zaprowadzić pokój w Ronie - 

jednak nie na długo. Świat legendarnych czerpie z nawiązań 

historyczno-kulturowych Europy XIII i XIV wieku. Będzie 

można spotkać tam przedstawicieli różnych krain, do których 

inspiracje czerpano ze średniowiecznych kultur Europy, i nie 

tylko, np. dzielnych rycerzy krzyżowców, zwanych 

Magnatami, pokojowo nastawionymi przybyszami 

z mroźnych gór północy i wschodu - Oświeconych, stepowe 

Ludy Barbarzyńskie, Mistyków z południowego lasu, czy 

Wędrownych Nomadów oraz inne. Styl i klimat królestwa 

Erellanu najbardziej odpowiada Europie Środkowej późnego 

średniowiecza. Tak też będzie z ubiorem, zachowaniem i mową, 

które będziemy starali się (na miarę naszych możliwości) 

oddawać podczas gry. Sami “Legendarni” to darzony 

szacunkiem oddział obrońców Erellanu o wielowiekowej 

tradycji. Zaliczali się do niego najwięksi bohaterowie Rony, 

którzy wielokrotnie wystawiani byli na próbę męstwa 

i wierności królestwu, stąd każdy uczestnik wydarzenia 

powinien tę nazwę znać.


Królka (Tyczyn Lasek)  to niemal w całości zalesione wzgórze              

w Tyczynie pod Rzeszowem. Terenem gry są posiadłości 

naszych gospodarzy i ich przyjaciół tam położone. Odegrają 

one wioskę Lipowa znajdującą się nieopodal odbudowywanych 

murów starożytnego miasta Erellan. Tam będzie znajdować się 

plenerowa karczma, toaleta oraz prysznic, a tuż przy niej 

wyznaczony teren off-game, gdzię będzie można rozbijać 

namioty i nocować.





Czym jest OGT Events

Czym są “Legendarni”

Teren gry i zaplecze

sanitarno-noclegowe
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Doborowy kusznik


z Przylądka Wynalazców

https://www.google.com/search?q=tyczyn+lasek&rlz=1C1GCEB_enPL864PL864&biw=2560&bih=1232&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYLM2B7IU7f4aMa5TdmibWrl94B2w%3A1659912844826&ei=jELwYu3yMaOxrgTp7I2wAw&hotel_occupancy=2&oq=tyczyn+lasek&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i30i22k1l2j38l5.1757.3646.0.3749.14.12.1.0.0.0.234.1402.0j8j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.11.1407...0i512i433i131k1j0i3k1j0i67k1j0i512i433k1j0i433i131k1j0i512k1j0i512i457k1j0i30i22i10k1.0.TYKz82D7qwI#rlfi=hd:;si:;mv:[[49.94720525826896,22.062768355483165],[49.93935484668939,22.039808646315684]]


Przy wiosce rozłożone będą trzy obozy - najbliższy i największy 

to obóz strategiczny miasta Erellan, gdzie znajdować się będzie 

namiot namiestnika miasta Erellan, a także prowizoryczne 

siedziby najważniejszych miejskich gildii, tak, by nowi 

osadnicy mogli korzystać z ich usług nawet z dala od miasta. 

Tam będą działy się największe wydarzenia podczas gry, 

o których gracze będą na bieżąco informowani.





Drugim obozem, również niedaleko, jest obóz “Legendarnych”, 

czyli obrońców Erellanu, który skupia wojowników nie 

bojących się położyć na szali własnego życia w walce 

z wrogiem. Dookoła obozu Erellanu, zaledwie o kilka minut 

drogi, będą cztery bazy wypadowe drużyn sojuszniczych 

Legendarnych, czyli Mistyków (barwy granatowe), Dzikich 

(barwy zielone), Magnatów (barwy czerwone) oraz 

Oświeconych (barwy błękitne).





Trzeci obóz znajdujący się najdalej od obozu miejskiego, to 

obóz Niverdu, czyli najeźdźców, ludzi chciwych i pewnych 

siebie, przybyłych tu po koronę Erellanu. I analogicznie, jak                    

w przypadku obozu Legendarnych, również tutaj, dookoła 

obozu Niverdu będą bazy wypadowe czterech drużyn 

sojuszniczych, czyli Nomadów (barwy żółte), Wynalazców 

(barwy pomaraczowe), Barbarzyńców (barwy brązowe)                            

i Wygnańców (barwy fioletowe).





Każdy z tych trzech obozów jest zaopatrzony w zapas wody 

pitnej oraz stanowiska pozwalające rozpalić ogień. W każdym 

obozie będzie też wydzielone miejsce na śmieci. W oboazach 

zakazane jest trzymanie na widoku przedmiotów i elementów 

nieklimatycznych, czyli współczesnych. We wszystkich trzech 

obozach obowiązuje zakaz walk. Może jednak dochodzić w nich 

do przepychanek, pojedynków, czy skrytobójstw, jeśli te 

wynikają z prowadzonej gry obozowej. Będą one będą miały 

fabularne następstwa utrzymane w klimacie. 


x Karczma - siedziba gildii karczmarzy, miejsce tętniące 

życiem, pachnące kiełbaską i szarlotką, przyjmujące 

dosłownie każdego. W trakcie gry w karczmie będzie stale 

dostępny ratownik medyczny mogący udzielić pierwszej 

pomocy potencjalnychm chorym lub poszkodowanym 

osobomL

x Kryjówka - dla gildii łotrzyków - miejsce na terenie gry  

gdzie członkowie gildii spotykają się raz na godzinę/w 

innym ustalonym odstępie czasowym.l

x Lokacje specjalne -  wybrane i dostosowane wizualnie 

miejsca, do odwiedzenia w ramach zadaniach lub jako 

kryjówki na artefaktZ

x Znajdki - bardziej przedmioty niż miejsca, sakiewki                         

z drobnymi skarbami ukryte w charakterystycznych 

miejscach na terenie gry

Obozy Inne lokacje/miejsca:

-5-

Dawny Magnacki

żołnierz z Empir Chor



Cena wejściówki wynosi:


Piątek 26.08 - 20 PLN


Sobota 27.08 - 50 PLN


Niedziela 28.08 - 30 PLN


W piątkowej i sobotniej grze mogą wziąć udział osoby w wieku 

powyżej 15 roku życia wzwyż (nie ma górnej granicy 

wiekowej). Osoby nieletnie powinny w formularzu zapisów 

dołączyć .
zgodę opiekuna

Przed opuszczeniem terenu gry, po zakończonej rozgrywce, 

każda drużyna musi zdać swoją “bazę”, składając tarp 

i odnosząc go do obozu miejskiego, zbierając wszystkie śmieci                

i rzeczy pozostałeo graczach. Każdy gracz zobowiązany jest 

oddać rekwizyty, które pozyskał w ramach rozgrywki. 

Wyznaczony dowódca drużyny nie powinien opuszczać terenu, 

dopóki nie zostanie on odebrany przez organizatora.


Jest to teren specjalnie wyznaczony dla graczy i organizatorów, 

by przechowywać swoje rzeczy prywatne i nieklimatyczne oraz 

do noclegu. Będzie on znajdował się tuż przy karczmie, ale na 

terenie osobnym i ogrodzonym, żeby nie pomylić go z terenem 

in-game. Gracze mogą przychodzić tam w dowolnym 

momencie, gdy czują, że potrzebują zrobić sobie przerwę, 

odpocząć, zadzwonić itp.


Aby wziąć udział w OGT 2022: “Legendarni III” należy przejść 

przez formularz zapisów znajdujący się tutaj: 




OGT Legendarni jest wydarzeniem fanowskim, 

niekomercyjnym, całość składek przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów związanych jego organizacją.



W cenę wejściówki wliczają się:Ð

Í pokrycie kosztów zorganizowania gryÐ

Í wyżywienie (od piątku do niedzieli)Ð

Í nagrody dla zwycięzców


https://

ogtevents.pl/zapisy-otwarte/


Opuszczenie terenu gry

Off-game


Uczestnicy


Wejściówki i uczestnicy
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Typowy mieszkaniec

Przylądka Wynalazców

https://ogtevents.pl/wp-content/uploads/2022/04/Zgoda-rodzica-OGT-2022.pdf
https://ogtevents.pl/zapisy-otwarte/
https://ogtevents.pl/zapisy-otwarte/


Bardzo łatwo jest wyposażyć się w bardzo tanie elementy takie 

jak: stare skórzane lub plecione paski, wisiorki, bransoletki czy 

pierścionki, zwłaszcza metalowe, drewniane, czy pozłacane. 

Podobno dobre nakrycie głowy to połowa sukcesu, zadbaj o coś 

interesującego jak kaptur, kapelusz, czy chusta. Drugą połową 

sukcesu są buty...



Jeśli nie chcesz inwestować specjalnie w skórzane cudeńka, 

pomyśl o szmacianych espadrylach, które kupisz za 10 lub 20 zł 

w hipermarkecie. Warto jest też poszukać obuwia 

w szmateksach, zwłaszcza jeśli Twój rozmiar stopy nie 

przekracza 42. Często zdarza nam się zapominać o włosach – 

cokolwiek zrobisz z nimi nietypowego, zawsze odniesie to 

pozytywny skutek, a Twoja postać stanie się ciekawsza. Nie 

zapomnij też o malunkach na twarzy, szyi, czy rękach – będzie 

to pasowało do przedstawicieli niemal każdej z krain.

Gra terenowa jest pewną formą wysiłku. I choć staramy sie 

dołożyć wszelkich starań by był to wysiłek jak 

najbezpieczniejszy, to wystąpienie kontuzji, otarć czy stłuczeń 

jest możliwe. Dlatego zawsze należy zachować zdrowy 

rozsądek i przedkładać bezpieczeństwo własne oraz 

współgraczy nad przyjemność płynącą z gry. Warto też 

poświęcić trochę czasu przed grą i przygotować swoją kondycję. 

Proste ćwiczenia ruchowe, częstsze spacery czy wizyty na 

basenie są wskazane by zminimalizować ryzyko kontuzji. 

Zawsze miej przy sobie wodę. Odwodnienie może prowadzić do 

osłabienia i udaru. Osłaniaj głowę. Nie zapomnij również                      

o preparatach na kleszcze i komary.





Na terenie gry i w czasie jej trwania nie akceptujemy 

spożywania alkoholu. Jednakże w strefie off-game (poza 

terenem gry) nie ingerujemy w cudzą wolność tak długo, jak 

nie zagraża to bezpieczeństwu.

Strój jest elementem obowiązkowym na naszej grze. Bez niego 

gracz nie zostanie dopuszczony do gry.





Przede wszystkim przygotuj się na zmienne warunki 

pogodowe. W sierpniu możmy się spodziewać zarówno upału, 

jak i całodziennego deszczu. Dlatego upewnij się, że masz odzież 

przygotowaną na każdy typ pogody. 



Obowiązkowe są akcenty kolorystyczne w barwach Twojej 

drużyny. Nie musisz być cały/cała zielony/żółty/czerwony itd. 

bo to będzie wyglądać co najmniej dziwnie. Śmiało wplataj                 

w swój strój kolory neutralne lub mniej nasycone jak: biel                        

i czerń oraz brąz, popiele, beże, grafit, złoto, serbro, ornamenty, 

motywy roślinne, koronki, hafty, przedmioty czy biżuterie 

metalowe, drewniane, czy miedziane.

Strój

Jak przygotować się do gry
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Nomadzki bogacz


z Pustkowia



Co wziąć ze sobą:!

) na pewno weź ze sobą wodę do picia lub herbatę w termosie. 

Najważniejsze, żebyś miał/a własną butelkę lub kubek/

kufel w klimacie. Będziesz ją mógł/mogła później 

bezpłatnie uzupełnić wodą mineralną. Od tego roku nie 

będzie kubeczków plastikowych, które zaśmiecały las.!

) możesz wziąć ze sobą kanapki, czy inne przekąski, ale                      

w planie gry i tak jest ciepły posiłek każdego dnia imprezy.!

) spray na komary i kleszcze, krem z filtre


) torbę lnianą lub coś innego do przechowywania rzeczy.





Przygotowanie mentalne:!

) zapoznaj się z regulaminem gry terenowej!

) zapisz się przez nasz system zapisów, jeśli jeszcze tego nie 

zrobiłeś/aś!

) sprawdź lokalizację i upewnij się, że masz jak się dostać na 

teren gry!

) opowiedz o nas swoim kolegom!

) upewnij się, że zlajkowałeś/aś nas na Facebooku, 

Instagramie i Youtubie oraz że należysz do grupy 

 :)
Podróżnicy z Rony

Nie jesteśmy reko-faszystami, ale jakieś warunki być muszą, 

choćby podstawowe. Absolutnie nie wkładaj na siebie 

elementów rażąco współczesnych. Na naszej grze staramy się 

bardzo mocno wyeliminować takie części strojów jak: czapki                

z daszkiem, fullcapy, okulary przeciwsłoneczne, T-shirty, bluzy 

z kapturem, elementy z logo producenta, wszelkie współczesne 

napisy, współczesne kurtki z zamkiem błyskawicznym, jeansy, 

wzory w moro czy inne współczesne, plecaki, zwłaszcza 

jaskrawe (zdecydowanie lepiej zastąpić je choćby zwykłą 

lnianą torbą). Unikamy też współczesnych i rzucających się                  

w oczy butów, takich jak: adidasy czy trampki. Nie bierzemy 

też ze sobą żadnych narzędzi, typu: młotki, nożyczki, igły, a już 

absolutnie nie noże czy siekierki.

Ważne jest, żeby zrozumieć, że nasza gra stawia mocno na 

element rywalizacyjny, dlatego każdy gracz, mimo, że może 

wziąć ze sobą własny ekwipunek, zacznie grę bez broni                             

i pancerza, jak postać RPG dopiero zaczynająca grę. Posiadanie 

broni i pancerza nie jest obowiązkowe ani konieczne do 

wygrania gry.





Na grę można zabrać broń bezpieczną, czyli lateksową, 

zakupioną od producenta lub wykonaną własnoręcznie. Tak 

czy inaczej będzie ona poddana akredytacji (dopuszczeniu do 

gry) przez organizatora przed rozpoczęciem gry w piątek lub                     

w sobotę. Dopuszczamy do użytku różne rodzaje broni białej 

niewspółczesnej do długości maksymalnie 140 cm. Nie 

akceptujemy broni długich, drzewcowych oraz broni 

dystansowych (łuki, kusze, proce, oszczepy, noże do rzucania). 





Przyniesiona broń i pancerz zostanie w czasie akredytacji 

oznaczona i zdana do depozytu a następnie do Gildii 

Wojowników, gdzie właściciel (i tylko on) będzie mógł ją 

odkupić za odpowiednią cenę w walucie klimatycznej. 



Można również wziać tarczę, która będzie mieć zabezpieczone 

krawędzie oraz elementy pancerza stalowe lub stylizowane na 

stalowe.

Broń i pancerz
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https://www.facebook.com/groups/799090684124115


Gra zaczyna się w piątek o godzinie 17:00. Na Królkę 

można przybywać już od godz. 12:00 i rozkładać się na 

terenie off-game, natomiast od 15:00 będzie otwarty 

punkt akredytacyjny sprawdzający obecność                                         

i wpuszczający na grę. Pre-play piątkowy będzie trwać do 

godz. 20:00 i skończy się wspólną kolacją w karczmie.



Główna rozgrywka związana z rywalizacja drużyn 

zaczyna się w sobotę. Od godz. 8:00 do 9:00 będzie otwarty 

punkt akredytacyjny, gdzie należy się stawić, aby móc 

wziąć udział w grze. Gra rozpoczyna się wspólnym 

otwarciem w obozie Erellanu (koło karczmy) o godz. 9:30. 

Od tego momentu rozgrywka, ale też funkcjonowanie 

karczmy, trwać będzie nieprzerwanie do godz 18:00, kiedy 

to zrobimy uroczyste zakończenie i podsumujemy wyniki. 

Następnie zapraszamy wszystkich do karczmy lub do 

poszczególnych obozów na wspólne świętowanie                              

w klimacie do godz. 20:00. Po tej godzinie afterparty już 

poza klimatem.





Niedziela zaczyna się od godz. 10:00 wspólną Mszą Świętą 

w kapliczce przy DOMKU dla osób chętnych, a dla 

wszystkich obowiązkowo od godz 11:00. Dożynki                              

w Erellanie to czas wspólnego świętowania, gdzie 

zarówno gracze jak i NPCe będą mieli możliwość 

dokończyć wszystkie wątki i zadania podjęte dzień 

wcześniej. Niedzielna gra zakończy się o godz. 16:00, po 

czy wszyscy przystąpimy do porządkowania terenu.


Harmonogram Wydarzenia
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Zwiadowcy Niverdzcy

w swoim obozie



Zasady Gry
To tylko zabawa. Powinniśmy stosować się do reguł fair play                  

i okazywać szacunek współgraczom w trakcie gry. Dbajmy                   

o bezpieczeństwo swoje i innych graczy. Nie zachowujmy się                  

w sposób niebezpieczny, nie narażajmy siebie i innych na 

niebezpieczeństwo przez brawurę. Gramy razem i razem się 

bawimy - nie ma tu miejsca naprywatne wojny czy zatargi 

przeniesione z realnego świata. Oraz w drugą stronę, co 

zdarzyło się podczas gry, zostaje na grze. Koniec końców to i tak 

zabawa w wymyślone ludziki. Nic nie ma tu realnych 

konsekwencji.





Pamiętaj też, że dobra zabawa, to także zabawa Twoich 

współgraczy. Graj tak by i inni mogli na tym skorzystać, 

stworzyć niezapomniane sceny, czy przeżyć coś ekscytującego.





Środek bitwy albo sceny to nie jest miejsce na rozpoczynanie 

sporu. Z problemem poczekaj na zakończenie akcji i wyjaśnij go 

na uboczu, tak by nie przeszkadzać innym graczom wgrze. 

Zawsze też można, a nawet należy, zgłosić spór lub naruszenie 

zasad do Organizatora, a w przypadku bitew i starć do 

nadzorujących je NPCów, jeśli są obecni.



Zasady zasadami, ale bezpieczeństwo zawsze jest ponad nimi. 

Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i dbaniem                             

o bezpieczeństwo niż zapisanymi tu regułami.




Jeśli widzisz, że ktoś łamie zasady gry, jej regulamin, czy po 

prostu zachowuje się nie fair w stosunku do innych graczy - 

zgłoś to. Możemy podjąć działania tylko wobec przypadków, 

o których wiemy.


Dla komfortu graczy na naszym evencie wprowadzona zostaje 

mechanika słów bezpieczeństwa No dalej - basta. Ich używanie 

powinno być powszechne – dzięki nim mamy pewność, że nikt 

nie znajdzie się w sytuacji dla niego niekomfortowej. Wtrakcie 

rozgrywki każdy z jej uczestników może wypowiedzieć jedno              

z tych słów, a wszyscy, którzy je usłyszą, powinni zachować się 

odpowiednio. 


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.



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 BASTA powinna zostać niezwłocznie 

wyeliminowana, a gra kontynuowana, jakby nieprzyjemna 

sytuacja nie miała miejsca.


Fair play

Słowa i gesty bezpieczeństwa


No dalej!


Basta!

W tym miejscu dziękujemy Wiktorowi Łyżwie


za udostępnienie treści o zasadach fair-play dla 

naszych graczy
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Uderzać można w dowolne części ciała oprócz: głowy, szyi, 

krocza - takie trafienia będą karane przez mistrzów gry. Osoba 

trafiona jest zmuszona by paść na ziemię (położyć się, usiąść 

lub kucnąć) i czekać na koniec sceny (jeśli walka jest 

wieloosobowa) lub dalej coś się dzieje w jej pobliżu. 

Po zakończeniu sceny zwycięzca zrywa opaskę z ręki 

przegranego, by przypieczętować jego los. Jeśli tego nie zrobi, 

uznaje się, że przegrany wylizał się z zadanych mu ran i może 

po zakończonej scenie wrócić do gry.


Każdy przedmiot grający (item) posiada jakąś funkcję, do 

której wszyscy się stosujemy. Np. mieczem można odebrać 

punkt życia. Więcej itemów poznasz wstępując do gildii. Teraz 

ważne, żebyś poznał tylko PELERYNĘ SANITARIUSZA (biała 

krótka peleryna) - gracz w takiej pelerynie nie może nikomu 

zaszkodzić ANI NIKT NIE MOŻE ZASZKODZIĆ JEMU (walką, 

czarem śmierci, kradzieżą...). 

Pancerz uznaje się za działający, jeśli jest stalowy lub imituje 

stal np. poprzez odpowiedni kolor. Każdy taki pancerz dodaje 

graczowi 1 dodatkowy punkt życia w miejscu,  które chroni.


Tarcza chroni gracza przed wszelką bronią (ale nie magią!) bez 

limitu uderzeń, tzn. jej wytrzymałość się nie wyczerpuje.

Każdy gracz na początku gry otrzymuje Szarfę Życia w kolorze 

swojej frakcji, której nie wolno ściągać z nadgarstka ani 

zakrywać żadnym elementem odzieży (może zabrać ze sobą 

dowolny strój, ale szarfę i tak musi mieć na wierzchu) – tak 

długo jak ma na sobie tę Szarfę może normalnie funkcjonować 

w świecie. 



Gdyby jednak stracił Szarfę Życia traci wszystkie prawa 

wynikające z jego przynależności i profesji. Nie może kupować, 

wykonywać zadań, czarować ani walczyć. Jedyne co może 

wtedy zrobić, to udać się do uzdrowiciela, żeby uzyskać nową 

szarfę życia. Żeby kogoś pokonać w walce należy trafić 

przeciwnika bronią. Przeciwnik jest wówczas zobowiązany 

odegrać zranienie. Wtedy należy mu odebrać szarfę i zachować 

ją jako dowód pokonania. W ramach obrony własnej można 

wykonywać uniki. Wszelkie objawy przemocy zostają ukarane 

dyskwalifikacją.

Każda postać i każdy gracz ma 1 punkt życia, który symbolizuje 

opaska życia na jego nadgarstku. Walka polega na uderzeniu 

przeciwnika bezpieczną bronią, tak, by ten był tego świadomy 

(szturchnięcia, otarcia, czy inne wątpliwe trafienia nie są brane 

pod uwagę - filmik szturchanie). 

Gracz

Walka

Itemy

Przykład niewłaściwej walki

Przykład poprawnej walki

Walka z pancerzem

Walka z tarczą
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https://www.youtube.com/watch?v=R0yLERphQQw&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH
https://www.youtube.com/watch?v=hHvAcbVkG0g&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fNDFmFR9cNc&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JFD9BTTU-0k&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=4


Jak walczyć? 


Walczyć należy w sposób taki, by nie wyrządzić trwałej 

szkody i krzywdy przeciwnikowi. Ciosy powinny być 

zadawane tak, aby symulowały prawdziwą broń. 

Przeciwnik powinien je poczuć, jednak cały czas trzeba 

mieć na uwadze bezpieczeństwo atakowanego gracza. 

Podchodzimy do walki bardziej teatralnie niż realnie.



Podczas walki NIE WOLNO:


• uderzać intencjonalnie w twarz,


• uderzać pokonanych przeciwników,


• wykręcać kończyn, zakładać dźwigni ani wykonywać


rzutów,


• chwytać za ostrze broni przeciwnika,


• podnosić cudzej broni i walczyć nią


• walczyć w niebezpiecznym terenie bądź spychać


przeciwnika na niebezpieczny teren (np. w stronę skarpy),


• przyglądać się walce jako widz, nie odgrywając przy


tym swej postaci. Dotyczy to nawet graczy, których postać 

została ranna lub wyeliminowana


• liczyć na głos ilości zadanych ciosów,


• zwracać na głos uwagi, iż przeciwnik powinien paść, 

oszukuje etc.,


• wbiegać albo taranować przeciwnika - bez względu czy


z tarczą, czy bez,



Zadawanie ciosów


Każde trafienie w postać jest rozliczane przez gracza, który 

je otrzymał. W razie wątpliwości należy rozstrzygać na 

korzyść przeciwnika.



Pojedynki


Jeśli gracze chcą walczyć na innych zasadach, mogą to 

uczynić podczas pojedynku. Ważne jest by każdy uczestnik 

takiego pojedynku wiedział na jakich zasadach walczy 

i by uczestniczył w nim z własnej woli. Przy pojedynku 

zawsze musi być obecny NPC.Zasady pojedynku gracze 

ustalają indywidualnie między sobą oraz nadzorującym 

go arbitrem. Mogą one być dowolne, pod warunkiem, że 

mieszczą się w granicach bezpieczeństwa i zdrowego 

rozsądku.
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Bergrim - barbarzyński

wojownik na służbie Erellanu



KORZYŚĆ - czyli udzielenie korzyści materialnej np. rabat na 

targowisku lub większa nagroda za wykonanie zadania. 

Zwielokrotnienie czaru nie potęguje jego działania.



OPLĄTANIE - zmusza ofiarę do zatrzymania się w miejscu, ALE 

NIE PARALIŻU. Ofiara nie może poruszać nogami. Może za to 

poruszać pozostałymi częściami ciała. Działa tak długo, jak 

długo czarodziej trzyma różdżkę wycelowaną w stronę ofiary.

ŚMIERĆ - zaklęcie rzucane poprzez czarny pył śmierci - ofiara 

natychmiast traci swój punkt życia i pada na ziemię.


Zaklęcia są obowiązkowo respektowane przez wszystkich 

graczy i NPCów. Rzuca się je na dwa sposoby - czar słowa, 

korzyści i oplątania rzucamy nawiązując kontakt wzrokowy 

z ofiarą i wskazując w jej kierunku różdżką, rozgniatamy 

w palcach diabełka i krzycząc jedną z powyższych komend 

(SŁOWO, KORZYŚĆ, OPLĄTANIE) sprawiamy, że czar działa. 

Zaklęcie działa tak długo, jak długo przytrzymujemy różdżkę 

wyciągniętą w stronę celu. Muszą być spełnione wszystkie 

3 powyższe warunki (przytrzymnanie różdżki, diabełek 

i komenda). 



Dodatkowo w grze gracze będą mieli dostęp do magicznych run, 

czyli kamiennych kulek, które po zderzeniu o siebie wydają ten 

sam dźwięk co diabełek, jednak nie zużywają się. Oznacza to, że 

czarodziej z runą będzie mógł rzucać dowolną ilość danego 

czaru. W grze będą dostępne RUNA SŁOWA (zielona) oraz 

RUNA OPLĄTANIA (czerwona). Runami nie można rzucać 

innych czarów niż te dwa powyższe. 



W razie wątpliwości, czy zaklęcie powinno zadziałać czy nie, 

spory każdy powinien rozstrzygnąć na własną niekorzyść,                     

a więc pogodzić się z tym, że ofiara np. zwiała, albo uznać 

działanie czaru, mimo że uważamy, iż zrobilibyśmy to lepiej.

Czar śmierci rzucamy trafiając w przeciwnika czarnym pyłem 

tak, aby pozostał na ofierze widoczny ślad i krzycząc ŚMIERĆ. 



SŁOWO - udzielenie wszelkiej pomocy, odpowiedzi, 

podpowiedzi, które można zrealizować słownie. Czar ten nie 

może zmuszać do jakiegokolwiek działania pozawerbalnego.



Rzucanie czarów
Nieudany czar SŁOWO

Czar OPLĄTANIE i opuszczenie różdżki

Czar ŚMIERĆ

Czar SŁOWO i przytrzymanie różdżki

Czary dostępne w grze
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Czarodziej


z Wygnańców

https://www.youtube.com/watch?v=8Mx1a7ajCnE&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jBYTX50m48w&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=B9tThWgGun4&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=GaxkiG-5q-Q&list=PLM0afTAumJZeGphy1satXovBwhBAj44QH&index=5


Tegoroczne zasady kradzieży, a także ograbiania pokonanych 

wrogów po walce są bardzo proste. Można zabierać jedynie 

dwie rzeczy:


1) monety


2) przedmioty oznaczone metalowym kluczykiem



Cokolwiek nie jest oznaczone, niezależnie czy jest to przedmiot 

do kupienia, artefakt, czy rekwizyt, nie może zostać skradzione 

lub odebrane.


W grze będzie można spotkać wyjątkowe przedmioty o stałej 

mocy magicznej, czyli artefakty. Słabsze z nich będą liczniejsze 

i możliwe do kupienia w gildiach, jak RÓŻA PEELA, czy 

PELERYNA SANITARIUSZA, ale te potężniejsze będą                          

w większości złote i co ważniejsze, będą mieć przywiązaną 

etykietkę z funkcją, której treść jest ważniejsza od zasad 

przyjętych w grze np. Jeśli czarodziej rzuci czar na wojownika 

posiadającego TARCZĘ ANTYMAGICZNĄ, wojownik nie będzie 

musiał reagować na rzucone zaklęcie. Więcej o tych 

przedmiotach magicznych będzie można przeczytać w księdze 

artefaktów w Gildii Czarodziejów.



Kryształy Nieskończonej Mocy Magicznej


Najpotężniejszymi artefaktami w grze są Kryształy. Są to 

cztery Kryształy, od których pochodzi cała magia w 

Uniwersum. Ich moc jest tak wielka, że, gdy posiadacz 

kryształu wypowie komendę unosząc go, wszyscy gracze i NPCe 

zobowiązani są zastosować się do jego działania i odpowiednio 

to odegrać, np. w przypadku Kryształu Korzyści oddać jakiś 

dar, czy w przypadku Kryształu Mądrości stanąć po stronie 

jego posiadacza. 



Miejmy się więc na baczności i reagujmy adekwatnie na 

działanie tych artefaktów i wszystkich innych.


Każdy z uzdrowicieli NPCów prowadzi swoje praktyki lecznicze 

w nieco inny sposób, ale za każdym razem wiąże się to 

z odczekaniem 15 minut w lecznicy. Wówczas gracz otrzyma od 

uzdrowiciela nową szarfę życia i będzie mógł kontynuować 

swoją grę. 



Jeśli spotka uzdrowiciela ze swojej własnej drużyny, może 

odzyskać zdrowie natychmiast po tym, jak tylko zje porcję ziół 

leczniczych otrzymanych od tego uzdrowiciela. Nie musi 

odczekiwać 15 minut. 

Po pierwsze nie uznajemy na grze czegoś takiego, jak śmierć 

permanentna postaci, a jedynie otrzymanie krytycznych ran. 

Życie można stracić jedynie na własne życzenie (wyjść z gry). 

Wówczas taki gracz powinien oddać wszystkie zdobyte 

przedmioty organizatorowi i może spędzić resztę czasu 

w karczmie jako gracz neutralny lub w strefie off-game. 



Odzyskać zdrowie można tylko poprzez spotkanie 

z uzdrowicielem (chyba, że samemu jest się uzdrowicielem, 

wówczas, mając zapas szarf, można wyleczyć siebie samego). 




Artefakty

Kradzież

Odzyskiwanie zdrowia
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Na grze będzie jedna waluta o powszechnej nazwie SEPTIN 

w trzech nominałach: miedziane orły (o wartości 1 SPT), srebrne 

lwy (5 SPT)  i złote smoki (20 SPT).



Każdy gracz otrzyma na starcie określoną wcześniej ilość 

monet dla siebie. Nie będzie możliwości wymiany złotówek na 

monety. Za tę walutę gracze będą mogli kupować jedzenie 

w karczmie oraz rekwizyty przydatne w rywalizacji. Monety 

będzie można zdobywać za wykonywanie zadań oraz 

w ukrytych skarbach rozmieszczonych na terenie gry. Walutę 

przyznają organizatorzy i NPC. Na koniec gry monety należy 

zwrócić.

Waluta



Zasady gry przewidują ciekawy rozwój dla każdego Gracza. 

Wszyscy gracze zaczynają grę jako Podróżnicy. W mieście 

można zdobyć profesje takie jak: wojownik, czarodziej, 

uzdrowiciel, rzemieślnik, łotrzyk oraz karczmarz i rozwijać się 

w swojej dziedzinie. Można także mieć kilka profesji na raz.



Podróżnik - posiada Szarfę Życia i jest ubrany 

charakterystycznie dla swojej krainy. Podróżnik ma wszystkie 

funkcje i prawa przysługujące mu w grze, a wynikające 

z samych możliwości danych przez świat gry.



Junior - podróżnik, który uiścił wpisowe i przeszedł szkolenie 

rekrutacyjne do wybranej gildii. Dostaje wtedy dostęp do 

przedmiotów gildyjnych i może wykonywać zadania gildyjne.



Senior - junior, który zrealizował przynajmniej po 2 questy                  

z 1, 2 i 3 rangi questów gildyjnych.



Czempion - gracz, który został seniorem jako pierwszy w gildii. 

Po zostaniu czempionem należy udać się do Namiestnika, aby 

odebrać dyplom. Czempion otrzymuje od swojego mistrza 

specjalny artefakt związany z charakterystyką danej gildii.



LORD / LADY - czempion, który wykona zadanie specjalne od 

Króla / Namiestnika (zadanie to będzie polegało na zebraniu 

rekomendacji od trzech dowolnych mistrzów gildii). Lord / 

Lady wchodzi w skład wysokiej rady, wtedy może swobodnie 

przebywać w namiocie namiestnika. Król w wyjątkowych 

okolicznościach może pasować na lorda gracza, który, choć nie 

jest gildyjny, wyjątkowo się zasłużył, np ratując króla przed 

śmiercią lub w pojedynkę okrywając swoją drużynę chwałą.

Uczestnik z najlepszym strojem otrzymuje dyplom i nagrodę 

rzeczową. Oprócz tego wyróżniamy dyplomem po jednej osobie 

z każdej wioski.



Oceniane są: adekwatność z kolorystyką i stylem krainy, 

poprawność historyczna, kreatywność i oryginalność, nakład 

czasu/pieniędzy.


Aby Drużyna mogła przystąpić do gry, najpierw musi wykonać 

tutorial - w formie serii scen z NPCami. Dalej Drużyna działa 

już samodzielnie, a poszczególni podróżnicy mogą rozproszyć 

się lub działać wspólnie. Konkurencja drużynowa polega na 

zbieraniu punktów zwycięstwa. Która drużyna będzie mieć ich 

najwięcej, ta wygrywa. Punkty można dostać za każdy 

z wątków drużynowych. Drużyna znajdzie w startpacku lub 

przypięte w ich wiosce listy rozpoczynające każdy z wątków. 

Będą one oznaczone 1, 2, 3 lub 4 kryształami, co oznacza rangę 

danego wątku. Ranga zależy od nakładu czasu/ilość graczy/ 

innej mierzalnej wartości potrzebnej do zrealizowania wątku 

i decyduje o wysokości wynagrodzenia. Mistrz gry przyzna je      

w formie wirtualnej (bez wydawania żetonów jak                                       

w poprzednich latach, a bezpośrednio do organizatora). 

Drużyna może podejmować dowolną ilość wątków, może je 

realizować jednocześnie lub osobno.



Drogi Drużynowe:


Droga Przygody ****


Droga Wojny ***


Droga Bogactwa ***


Droga Sprytu **


Droga Bigosu **



Konkurencja na najlepszy strój Konkurencja Indywidualna

Konkurencja Drużynowa
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Droga Artefaktów *


Droga Kowadła *


Droga Pokoju *


Droga Prawa i Porządku *


Droga Nobilitacji *




NAJLEPSZY GRACZ - zostanie nim ten, kto zrealizuje 

najwięcej zadań ze specjalnej puli dla lordów (dostępne                    

u namiestnika). Są to najciekawsze zadania w całej grze. 

Najlepszy uczestnik nie tylko zyskuje nagrodę rzeczową, 

ale również możliwość wstąpienia w szeregi orgów/

NPCów.

Mistrzowie Gry i NPCe będą wymagali od graczy 

rozmawiania bez używania współczesnych słów, 

powiedzeń i metazwrotów, takich jak: OK, quest, NPC, 

punkty...





Mów jak człowiek!


Tego zwrotu używamy, kiedy ktoś w naszej obecności 

offuje w trakcie gry, wybijając nas z klimatu. Jeżeli osoba 

taka nie reaguje na takie upomnienie, powinniście zgłosić 

toorganizatorom.





Odpowiednie zwroty i powiedzenia pochodzące z naszego 

uniwersum można znaleźć tutaj: 
Słowniczek

Klimat
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Wojowniczka

z Barbarzyńskich Klanów

Zwierzokształtny

z Dzikich Plemion

https://ogtevents.pl/3817-2/


Fabuła
W Krainie Środka znajduje się kraj ze stolicą o tej samej nazwie 

- Erellan. Do niedawna był najbogatszym i najbardziej 

wpływowym krajem w całej Ronie. Jeszcze parę lat przed 

obecną historią, wszystkie inne kraje (czyli nasze 8 krain) były 

podległe lub przynajmniej w sojuszu z Erellanem, czyniąc                       

z niego swoisty kalejdoskop kulturowy - takie USA z 19-20 

wieku, gdzie każdy był mile widziany i mógł zacząć nowe życie. 

Mimo zdarzającej się wojny i różnych klęsk w praktycznie 

każdym pokoleniu, ludzie nie przestawali napływać do 

Erellanu, rozbudowywać się i odnawiać wciąż niszczone 

jakimiś nieszczęściami miasto. Dlatego też będziemy 

wyobrażać je sobie jako miasto z budowlami od starożytnych                    

i podniszczałych w centrum, do coraz nowszych, wręcz 

gotyckich im bardziej na zewnątrz. Spokojnie można 

powiedzieć, że Erellan to "milionowe" miasto. Oprócz 

osiedlonych przedstawicieli 8 krain w Erellanie, zaczął już 

powstawać osobny naród, który jako swoje miejsce 

pochodzenia określa właśnie Krainę Środka, bo w końcu to już 

co najmniej kilka pokoleń. Tacy ludzie będą charakteryzować 

się głęboką otwartością na innych i na nowinki z zewnątrz, 

gościnnością, prostym ubiorem spowodowanym stopniowym 

odchodzeniem od ekscentryzmu co poniektórych narodów.  

Ciekawe, że chociaż czarodziejów w Erellanie jest bardzo 

niewielu, to jego mieszkańcy są tak obyci z magią i 

różnościami, że praktycznie nie da się ich niczym zaskoczyć. 

Pewnie ze względu na rozmaitą historię kraju, mieszkają tu 

ludzie, którzy widzieli i przeszli wszystko, są bardziej obyci, 

obeznani, zahartowani niż inne części Rony.


Sytuacja polityczna gwałtownie zmieniła się przez trzy kolejno 

następujące wydarzenia w przeciągu zaledwie kilku lat. 

Mądrości ludowe głoszą, że "...gdy trzy nieszczęścia na raz 

spadną na Środek Świata, ów świat się skończy..." i choć nie 

wiadomo skąd ta mądrość w ogóle się bierze, to ludzie na 

ulicach coraz częściej wspominać będą o nadchodzącym końcu 

świata. Natomiast jeśli chodzi o te wydarzenia, to:


w

I Jakieś 12 lat od chwili obecnej pojawiła się tajemnicza 

poszukiwaczka, która znalazła się w posiadaniu jednego 

z Kryształów Nieskończonej Mocy Magicznej, które do tej 

pory uznawane były jeszcze tylko za bajki. Dzięki niemu 

odnalazła pergamin z proroctwem najstarszego z ludzi, 

Dorromerona. Dzięki temu zdobyła taką moc, że liczni 

bohaterowie musieli oddać życie, by zapobiec zniszczeniu 

Erellanu, jakie szykowała im poszukiwaczka. Zginęli ludzie 

- bohaterowie i dowódcy, zniszczone zostało centrum 

miasta. Od tej pory zaczyna się powolny rozkład.


w

I Dalej, 4 lata od chwili obecnej uwolniona została bestia 

z podziemi o imieniu Norigon, wraz ze swoimi sługami. Po 

wyjściu na powierzchnię bez większych trudów zajęli 

Erellani zaczęli rozprzestrzeniać swoje wpływy siejąc przy 

tym ogólne zniszczenie na coraz szersze tereny. Gdy pod 

prawie 2 latach tego terroru nowo zorganizowany oddział 

Legendarnych pozbył się Norigona (tego chwalebnego 

czynu dokonali wspólnie: Jarinda, Einar, Maykar, 

Sal'handril), w Erellanie nie było już czego zbierać, do tego 

stopnia, że nawet przez jakiś czas królestwo pozostawało 

bez żadnego władcy i zdawało się nie przejawiać żadnej 

wartości. Dopiero po iluś miesiącach król ziem Magnackich, 

Jazon, ogłosił najpierw swój protektorat nad Erellanem,                       

a potem został obwołany królem Jazonem I i jest nam 

obecnie miłościwie panującym królem. Od tamtej pory 

panuje powszechna odbudowa miasta, zniszczonych 

domów, murów, gospodarstw, a trzeba było zaczynać 

praktycznie od zera. 


Erellan

Podłoże obecnej sytuacji
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Sięgnij po więcej historii Erellanu

https://www.youtube.com/watch?v=rsb2UK7lxaw&list=PLM0afTAumJZcpGBXJY1lW4fBvJHEyrxzD


3 Już od paru lat dało się słyszeć donosy zwiadowców                                

o obcych ze wschodu, ale po raz pierwszy mieliśmy z nimi 

styczność dwa lata temu, gdy ich oddział dotarł ze 

wschodnich wybrzeży Rony, przez południowo-wschodnie 

surowe ziemie Wygnańców, a potem barbarzyńców, aż na 

skraj Krainy Środka. Wtedy jeszcze spodziewali się, że 

zdołają z łatwością zająć odbudowujące się dopiero miasto, 

ale szybko się przeliczyli, za sprawą właśnie oddziału 

Legendarnych, który udowodnił, że choć brakło murów, to 

duch w narodzie nie zginął. Od tamtej pory obcy ze 

Wschodu byli zmuszeni wycofać się i zmienić podejście. 

Podjęli trud negocjacji z niektórymi krajami Rony, 

częściowo również się z nimi asymilując, tak że do chwili 

obecnej zyskali sobie przychylność czterech z nich: 

Barbarzyńców lgnących zawszę tam, gdize szykuje się 

wojna, Wygnańców, którzy po raz pierwszy spotkali kogoś, 

kto chciał stanąć po ich stronie, Wynalazców, 

przyciągniętych przez nieznaną im wcześniej naukę                                

i wynalazki i Nomadów, jako część umowy handlowej. A to 

była zapowiedź trzeciej katastrofy naszych czasów...

To, jak dowiadujemy się koegzystując na naszych ziemiach 

z obcymi ze wschodu, wielki kraj położony na innym 

kontynencie, daleko na wschód od Rony, gdzie nie dotarły 

jeszcze rońskie statki, ze względu na sporą przepaść w rozwoju 

(Rona jest kontynentem mocno zbitym i ceniącym sobie ląd, 

więc, poza Wynalazcami podróżującymi nieraz na zachód, 

żegluga nigdy nie była jej mocną stroną). O ile Erellan 

technologicznie odpowiadał będzie Europie w XIII i XIV wieku, 

to Niverd będzie niby nigdy nie upadłym cesarstwem 

bizantyjskim na wzór XV i XVI wieku. Żyjąc w odosobnieniu na 

swojej własnej ziemi, bez naturalnych wrogów musieli borykać 

się jedynie z ewentualnymi buntami czy wojnami domowymi. 

Od pokoleń przygotowywali się do natarcia na Rone. Tak 

rozkazywał im wiecznie żyjący cesarz Eller-Ris, najbogatszy, 

najpotężniejszy i przy okazji najgroźniejszy człowiek-bóg, 

jakiego widział świat. Według niego teraz właśnie przyszedł 

ten czas wojny. 

Oddziały zwiadowców już od paru lat infiltrują Ronę, ale już 

wkrótce, już zaraz ma przybyć on sam - wielki cesarz, wraz ze 

swoją świtą, by osobiście doglądać postępów na wojnie. Czas 

negocjacji wkrótce się skończy i zacznie się nieuniknione. 

Pojawia się tylko pytanie, czy liczni zwiadowcy Niverdu będą 

tak skorzy niszczyć ziemię, w której od paru lat mieszkają? 

Tutaj doświadczyli czegoś, czego nie widzieli w swojej ojczyźnie 

- różnorodność, siłę współpracy i niemal nieograniczone 

możliwości rozwoju, ale też magię, jakiej Niverd wcześniej nie 

znał.





Świat dzieli się na dwie grupy: tych, którzy chcą ocalić jego 

niezwykłość i "magię", oraz tych wprowadzających "nowy 

porządek" polegający na dyscyplinie, posłuszeństwie                                    

i jedynemu prawowiernemu władcy, Eller-Risowi.


Niverd
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Magnacki Łucznik


z Uświęconych Ziem



Na koniec
Ernest Wepsięć


Hubert Madejski


Jakub Bukowski


Julia Stecko-Bukowska


Łukasz Ślęczka

Ewy Rejman


Franciszka Batora


Grażki Mazurkiewicz


Jana Owsianego


Kamila Słupskiego



Karoliny Wysakowskiej


Krzysztofa Plizgi


Mikołaja Batora


Wojciecha Kunowskiego


i innych

Dla Rodziny Państwa Wepsięciów za udostępnienie 

swojej działki i swojego domu na zorganizowanie 

kolejnej już gry.



Dla Przyjaciół i Sąsiadów Państwa Wepsięciów za 

zorganizowanie Karczmy i serdeczne przyjmowanie nas 

każdego roku.



Dla Księdza Tomasza Rusyna za opiekę prawną, pomoc z 

dofinansowaniami i organizowanie osób potrzebnych 

do zrealizowania imprezy.



Dla wszystkich sponsorów i dobroczyńców OGT Events 

za wypożyczone materiały, kwoty przeznaczone na 

nagrody dla uczestników, żywność, pomoc i uśmiech.

Główni organizatorzy

Podziękowania dla

Serdeczne

podziękowania
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Namiestnik ogłasza

wyniki corocznych zmagań drużyn


