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IMLADRIS TRWA NADAL! 

Konwentowicze! 
 
Imladris online trwa w najlepsze! Mamy dla 
Was dla przygotowany zestaw niedzielnych 
atrakcji i bardzo cieszymy się, że przygotowany 
przez nas program cieszy się Waszym dużym 
zainteresowaniem. Zapraszamy więc do udziału 
i wspólnej zabawy. Aha i oczywiście widzimy się 
na wieczornej imladrisowej integracji 😉  

Wasze cyber Elfy 
 

SOBOTA ZA NAMI! 

Pierwszy dzień Imladrisu Online za nami. Nie 
spodziewaliśmy się, że tak licznie pojawicie się 
na sobotnich punktach programu! Nasi 
technomagowie dzielnie walczyli, aby wszystkie 
atrakcje odbyły się zgodnie z planem. 
Nieoceniona okazała się też pomoc pewne 
krakowskiego pisarza i jego nadprzyrodzonych 
umiejętności, o czym w dalszej części numeru 
😉 

 

 

 

GOTUJ Z CYPISEM! 

Na tegorocznym Imladrisie można było 
posłuchać rad i opowieści, a także obserwować 
gotującego na żywo mistrza kuchni Cypisa. Nie 
wiem, czy ma to jakiś związek, ale po spotkaniu 
dało się zauważyć grupę uciekających 
cybergoblinów, podobno miały kieszenie 
wypełnione puddingami z Yorkshire 😉 

DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH! 

Dzisiaj tj. 10 października obchodzimy „Dzień 
Gier Planszowych”. Wszystkim miłośnikom 
planszówek życzymy dobrych rzutów, wielu 
udanych partii i niezapomnianych emocji przy 
Waszych ulubionych tytułach. Elfy  
w wolnym czasie też lubią poturlać kostkami,  
a ich ulubiona gra to „Wojna o Pierścień” 😊 
Dodatkowo dzisiaj obchodzimy również 
„Światowy Dzień Owsianki” 😊  

 

 

O PISARZU Z BILOKACJĄ! 

Nasi informatorzy donieśli nam o sobotniej 
próbie sabotażu spotkania z krakowskim 
pisarzem Pawłem Majką. Przebrzydłe 
cybergobliny po raz kolejny próbowały zakłócić 
przebieg Imladrisu Online! Na szczęście Paweł 
Majką perfekcyjnie opanował zdolność bilokacji 
dzięki czemu spotkanie mogło odbyć się już bez 
większych zakłóceń. Elfy dziękują Pawłowi  
za poświęcenie! 

 

IMLADRISOWA ANKIETA!  

Nasi organizatorzy, którzy w pocie czoła 
przygotowywali dla Was tegoroczną edycję 
Imladrisu niestety nie są elfami, a ludźmi 😉, 
stąd zdarzają się im potknięcia i błędy. Aby 
uniknąć ich w przyszłości prosimy Was  
o poświecenie  chwili czasu i wypełnienie 
ankiety dotyczącej Imladrisu Online. Link  
do niej znajdziecie na kanale #Ogłoszenia 
na serwerze Discord, bądź na naszych mediach 
społecznościowych. Wasze opinie dla Elfów są 
bardzo ważne 😊    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIEKAWOSTKA DNIA! 

Czy wiesz, że jedna z neolegend mówi, że jeden 
z naszych elfów mieszka ponoć w paczkomacie? 
  

 

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE! 

Teraz odrobinę na poważnie. 

Tworząc tegoroczny Imladris nie mieliśmy 
pojęcia jak zostanie on przyjęty, wszak forma 
online tak bardzo różni się od stacjonarnej 
wersji konwentu, który znamy z ubiegłych lat. 
Nie mieliśmy też doświadczenia w robieniu 
tego typu wydarzeń, więc jesteśmy świadomi, 
że nie uniknęliśmy błędów. Dlatego jest nam 
niezmiernie miło, że nam zaufaliście i tak licznie 
pojawiliście się na tegorocznej edycji. Bardzo 
Wam dziękujemy i mamy nadzieję,  
że w przyszłym roku spotkamy się już  
na tradycyjnym stacjonarnym Imladrisie.  
Tymczasem, bawmy się wspólnie  
na tegorocznej edycji!  Aha i bardzo Was 
prosimy o wypełnienie ankiety. 

Organizatorzy Imladrisu Online 
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