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Dle svých kapacit
se snažíme pomáhat jiným spolkům s pořádáním
larpů. Stejně tak naše práce
z velké části stojí na práci dobrovolníků a finanční podpoře
dárců. Pokud potřebujete
pomoci, ozvěte se. Pokud
nám můžete pomoci,
ozvěte se.
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Chceme
zpřístupnit larp
co nejširšímu spektru
hráčů. Přejeme si, aby se
na hrách potkávali lidé různého
věku, vzdělání, sociálního postavení
i zkušeností s larpem. Neděláme
hry pro kamarády – i když i ti jsou
samozřejmě na našich hrách vítaní.
Vítáme na našich akcích i nováčky,
kteří nemají žádnou zkušenost
s larpem a prosíme všechny, aby
nám pomohli vytvořit takovou
atmosféru, aby se i nováčci
měli chuť k larpu
dál vracet.
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Vztah mezi účastníky
a pořadateli nechápeme
na čistě obchodní bázi. Nabízíme zážitek, který vyžaduje
vaší participaci a snahu. Snažíme
se vám maximálně vyjít vstříc
a doufáme, že se budete snažit
i vy vyjít vstříc i nám. Veškeré
příjmy používáme na tvorbu
her a zajištění dlouhodobého provozu.

Dodržujte zákony
ČR a pravidla hry, stejně
jako myslete na prostředí, ve
kterém se pohybujete a zbytečně ho neničte. Hra je také jen hra
– to, že někdo před pár hodinami
hrál sociálně vyloučenou postavu
nebo vašeho milence, neznamená, že máte plné právo se
mu smát, nebo ho líbat
a sahat na něj.

Na akci se
připravte dle pokynů – včetně třeba doby
příjezdu. Buďte ohleduplní
vůči spoluhráčům i organizátorům, dobrou přípravou šetříte
všem čas. Pokud se objeví
problém, řešte ho s námi co
nejdříve, pokud to bude
možné, pokusíme se
vám vyjít vstříc.

Realita

Každý účastník
našich akcí je zodpovědný za svoje chování
k ostatním, ať už hráčům
nebo organizátorům. Cílem
všech je vytvořit dobrou
hru, kterou si užijí všichni její účastníci.
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Příprava

účastníci jsou pro
nás stejně hodnotní.
Například cena, za kterou jste
ochotni jet, nijak neovlivňuje
vaší šanci účastnit se hry nebo
výběr role. Vyhrazujeme si však
právo na základě závažných důvodů (např. vážné porušení pravidel
na předešlých akcích) účast
konkrétního zájemce o hru
či pomocníka na naší
hře odmítnout.
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Bezpečnost fyzická
i psychická je pro nás
stejně důležitá a hodnotná.
Chceme, abyste si z her odváželi
zajímavé zážitky, na první místo
ale stavíme bezpečnost hráčů, našich
pomocníků i organizátorů. Snažíme se
k napětí a zážitkům přidat i záchrannou síť
a udělat pro vás maximum, když se něco
pokazí. Pokud máme brát zřetel na vaše
potíže, nahlašte nám je. Pokud vás na hře
potká něco nepříjemného, můžete se
obrátit na organizátory hry, napsat
nám to do dotazníku po hře nebo
se svěřit naší důvěrnici
(duvernice@rolling.cz).
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Jídlo

Záměr

Ani vaši spoluhráči,
ani lidé, kteří pro vás
hru připravují, vám nechtějí
ublížit či vás zesměšnit. Naším
zájmem je dělat věci co nejlépe,
a pokud k tomu společně přistoupíme všichni od začátku, bude
to mnohem lepší. Když se něco
pokazí a zjistíme to, pokusíme
se to napravit. To samé
očekáváme od vás.

Pokud na
akci nabízíme jídlo,
je vždy dostupné v běžné
a bezmasé variantě. Kromě
toho se pokusíme zajistit také
varianty bez laktózy a bez lepku. Pět
dní před hrou vám zašleme jídelníček
se složením jídel, abyste měli čas
pořídit náhradní jídlo, pokud máte
nějakou speciální dietu, kterou
jídelníček nepokrývá. Jídelníčky
se pokusíme sestavit tak,
aby vyhověly co nejvíce
účastníkům.

