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Wydanie przygotowałzespół organizatorów konwentu Imladris –
Adres serwera DiscordImladrisOnline:https://discord.gg/6YHcg7K
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie Głosu Elronda pisz na adres 

TRUDNE CZASY! 

Konwentowicze! 
 
W tych trudnych dla wszystkich czasach, mamy 
nadzieję, że jesteście zdrowi i mimo 
wszechobecnej zarazy pozostajecie w dobrych 
humorach. Elfom choroba niestraszna, dlatego 
szykujemy dla Was szereg niespodzianek,  
o których dowiecie się poniżej. Oddajemy  
w Wasze ręce specjalny numer newslettera, 
mając nadzieję, że umili Wam czas i choć 
odrobinę przypomni tę wyjątkową atmosferę 

konwentów. One powrócą, zobaczycie 😊 

P.S. Elrond też siedzi w domu….Elronda 😉 
 

Wasze Elfy 
 

 

ELFICKI GŁOS W TWOIM 

DOMU! 

Tych wszystkich, którym brakuje konwentów, 
atmosfery spotkań i wspólnych dyskusji  
o naszym hobby, pragniemy poinformować, że 
od pewnego czasu działamy również w świecie 
wirtualnym. Jeśli chcecie poplotkować  
o fantastyce i wspólnie z nami się powygłupiać, 
to zapraszamy Wasz na nasz serwer Discord 
(link w stopce). Elfy zachęcają do dołączenia 
do naszej społeczności, zwłaszcza że 
organizatorzy Imladrisu szykują dla Was nie 

lada gratkę, o czym w kolejnej notce 😊 
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– Krakowski Weekend z Fantastyką 
https://discord.gg/6YHcg7K 
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ELRONDZIE, CO Z TWOIM 

DOMEM? 

Obecna sytuacja niestety nie pozwala na 
organizację Imladrisu w stacjonarnej formie, 
nad czym elfy bardzo ubolewają. Ale 
organizatorzy nie składają broni i w dniach 9-
10 października 2021 roku zapraszają Was na 
Imladris w trybie Online! Odbędzie się on na 
naszym serwerze Discord, na który już dziś 
Was serdecznie zapraszamy! Dołączcie do nas  
i wspólnie przeżywajmy te wspaniałe 
coroczne, fantastyczne szaleństwo, wyjątkowo 
w innej formie😊 

IMLADRISONLINE! 

Czym będzie ImladrisOnline? To dwa dni pełne 
prelekcji, paneli, sesji RPG, konkursów  
i rozmów do białego rana – czyli to, co znacie 
ze „stacjonarnych” wersji Imladrisu. Jednak 
tym razem w wirtualnym wydaniu. Elfy co 
prawda nie znają się na tych komputerowych 
wynalazkach, ale możemy Was zapewnić,  
że nasi konwentowi Technomagowie czuwają  
i pieczołowicie przygotowują imladrisową 
przestrzeń wirtualną. Bądźcie z nami w ten 
weekend i wspólnie spróbujmy stworzyć tę 
niezapomnianą konwentową atmosferę! 
Spotkajmy się na konwencie…. tym razem 
online 😊 Śledźcie naszą stronę internetową  
i media społecznościowe, tam znajdziecie 
więcej szczegółów. 

 

 

 

 

 

IMLADRISOWE KOSZULKI!

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was 
wyjątkowe koszulki konwentowe 
utrzymane w 
podoba się
zachęcamy do zakupu
Pokażmy się w tych koszulkach podczas 

transmisji wideo
kupić koszulkę możecie dowiedzieć się z naszej 
strony internetowej lub 
społecznościowych.

 

 

OPOLCON BYŁ SUPER

W zeszły weekend nasiorganizatorzy wybrali 
się w podróż, aby wziąć udział w Opolconie. 
Był to jeden z niewielu konwentów, który  
w tym roku odbył się w formie stacjonarnej. 
Atmosfera była wspaniała, a nasi organizatorzy 
wrócili bardzo zadowoleni zapewniając, że jeśli 
tylko sytuacja pozwoli, za rok na pewno 
przyjadą do Opola, gdyż Opolcon był super 
Wieści niosą, że na samym konwencie można 
było spotkać wyjątkowych gości np. 
książek o legendarnym wiedźminie 

 

CIEKAWOSTKA DNIA!

Czy wiesz, że wydry podczas snu
za łapki, żeby nie odpłynąć od siebie? 

WYDANIE 

KONWENT IMLADRIS POWRÓCIŁ DO MIASTA

| Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos-elronda 

IMLADRISOWE KOSZULKI! 

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was 
wyjątkowe koszulki konwentowe tym razem 
utrzymane w konwencji Online. Elfom bardzo 
podoba się tegoroczny wzór, dlatego 
zachęcamy do zakupu i wsparcia Imladrisu. 
Pokażmy się w tych koszulkach podczas 

transmisji wideo na Imladrisie Online😊 Jak 
kupić koszulkę możecie dowiedzieć się z naszej 
strony internetowej lub na naszych mediach 
społecznościowych. 

 

OPOLCON BYŁ SUPER! 

W zeszły weekend nasiorganizatorzy wybrali 
się w podróż, aby wziąć udział w Opolconie. 
Był to jeden z niewielu konwentów, który   
w tym roku odbył się w formie stacjonarnej. 
Atmosfera była wspaniała, a nasi organizatorzy 
wrócili bardzo zadowoleni zapewniając, że jeśli 
tylko sytuacja pozwoli, za rok na pewno 
przyjadą do Opola, gdyż Opolcon był super 😊 
Wieści niosą, że na samym konwencie można 
było spotkać wyjątkowych gości np. autora 
książek o legendarnym wiedźminie 😉 

CIEKAWOSTKA DNIA! 

Czy wiesz, że wydry podczas snu trzymają się 
za łapki, żeby nie odpłynąć od siebie? 😊 
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