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KONWENT IMLADRIS POWRÓCIŁ DO MIASTA
KONWENT TRWA!
Konwentowicze!
Oddajemy w Wasze ręce drugi numer
codziennika. Konwent pędzi już pełną parą, a
przed nami sobota, czyli moc wrażeń i atrakcji
 Elfy Elronda doniosły nam, że piszecie do
nas mnóstwo listów, za które serdecznie
dziękujemy i prosimy o więcej!

zawodowych nie może on w tym roku
uczestniczyć w konwencie. W zamian jednak,
jeśli udacie się na Dworzec Centralny w
Warszawie, to w jednej z kas na hasło
"Imladris" otrzymacie w kasie 5% zniżki na
dowolny bilet. Miłej podróży!

LOST AND FOUND
Zgubiłeś telefon, kamerkę albo osobistego
trandoshana? Wpadnij na Punkt Info, być
może zguba już tam na Ciebie czeka 

OREŁY IMLADRISU
Pewnie wielu z Was zastanawia się czym jest
Gala „Oreły Imladrisu”…. My też ;)

SOBOTNIA ERRATA
Prelekcja „Retro Instagram – Olej telefon i
sięgnij po analoga” niestety nie odbędzie się.

TOLKIENOWSKA
KALIGRAFIA

PODBIJAMY NAGRODY W
CODES!

Jeśli nie udało wam się dotrzeć na wczorajsze
warsztaty z tolkienowskiej kaligrafii to jeszcze
nic straconego. Michał zdecydował się zrobić
dzisiaj dodatkowe pokazy Szukajcie go na
parterze w holu. Jeśli ładnie go poprosicie, na
pewno wam coś wykaligrafuje 

Część z Was już gra w Codes, a część pewnie
zacznie. Tymczasem podbijamy nagrody w
Codes! W ramach rankingów etapowych
dorzucamy nagrodę za drugie (30) oraz trzecie
(20) miejsce, zaś w ogólnym dajemy walutę za
czwarte i piąte miejsce (po 10). Dołącz do gry!

Organizatorzy przekazali nam informacje, że
będzie to spotkanie, na którym uczestnicy
będą mogli wręczać nam Oreły, za to co im się
podobało oraz za to co w tym roku nie wyszło.
Zapraszamy do licznego udziału, chcemy
poznać Wasze opinie o tegorocznym Imladrisie


WALUTA KONWENTOWA
Bardzo się cieszymy, że podoba Wam się nasza
waluta konwentowa. Śpieszymy donieść, że po
wykorzystaniu w sklepiku konwentowym,
zużyte monety możecie zachować dla siebie 

BARBARZYŃSKIE
KARAOKE
Tradycyjnie już, zapraszamy Was do tawerny
konwentowej
na
coroczne
karaoke
prowadzone przez Barbarzyńców z Południa.
Będziemy się wspólnie bawić i kalecz.. śpiewać
na sto gardeł najpopularniejsze krasnoludzkie
pieśni ;) Nie może Cię tam zabraknąć, chociaż
internety twierdzą, że nie będzie tam Diabła ;)

GŁOS ANKIETY
Bardzo sobie cenimy wszelkie uwagi i sugestie,
które wysłaliście do nas po ubiegłorocznym
Imladrisie. Wychodząc naprzeciw Waszym
oczekiwaniom pragniemy poinformować, że
przygotowaliśmy głośnik, z którego Czarodziej
(aka Mag) miał w tym roku na akredytacji
puszczać power metal ;) Niestety z przyczyn

NAJMŁODSZY
WOLONTARIUSZ
Korzystając z okazji, chcielibyśmy Wam
przedstawić
najmłodszego
z
naszych
wolontariuszy. Ma na imię Stanisław i mimo,
ze ma tylko 7 miesiecy, już pomaga na
konwencie pod czujnym okiem swojej
fantastycznej mamy 

KTOŃ UKRADŁ OŁÓWKI!
W niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły
wszystkie ołówki przeznaczone na konkursy.
Elfy Elronda podejrzewają, że mogą stać za
tym Trekowcy, którzy po awarii jednego ze
swoich teleportów wylądowali w szkolnej
piwnicy ;) Zapewne chcą pisać na ścianach
jakieś brzydkie rzeczy na Starwarsowców.
Oczywiście po klingońsku.

UCIEKŁA NAM BESTIA!
A konkretnie Niuchacz… Jeśli ktoś go zauważy,
to prosimy o zwrot ;)

GŁOS TAWERNY
Doszły nas słuchy, że na wczorajszym
koncercie RAT Entertainment Group bawiliście
się zacnie  Niektórzy nawet wznosili toasty
uderzając głową w kufle. Niezmiernie nas to
cieszy i liczymy, że równie licznie stawicie się
na dzisiejszym karaoke. Aha, Barbarzyńcy z
Południa już tam są, choć niektórzy z nich udali
się na dalekie zachodnie ziemie w celach
rozrywkowych.

CIEKAWOSTKA DNIA
„IPA to taka Jesienna Gawenda piwa” – Alexej.

P.S. Jerzy Rzymowski po
alkoholu mówi jednak nie tylko po angielsku ;)

Wydanie przygotował Radosław Polański oraz Michał Cieszyński, przy współpracy z Danielem Wójtowiczem i Grzegorzem Traczukiem.
Czy wiesz, że Pcim bohatersko zmaga się właśnie z inwazją azjatyckich biedronek? Aktualnie nie ma informacji o stratach w ludziach i sprzęcie.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie newslettera pisz na adres newsletter@imladris.org.pl | Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos-elronda

