
LAJCONIK VII (18-19.03.2017) 

 

REGULAMIN KONKURSU NA IMPROWIZACJĘ DLA MISTRZÓW GRY  

„Legendy Polskie” 

 

Założeniem konkursu jest wprowadzenie do sesji RPG w sposób ciekawy, spójny z wydarzeniami sesji 

wątku fabularnego inspirowanego Legendami Polskimi, który powinien zaistnieć podczas rozgrywki 

jako możliwie istotny dla rozgrywanej historii, oraz wchodzący w jak największą interakcję z 

poczynaniami postaci graczy. 

 

1. Mistrz Gry zapisuje się na konkurs przy Akredytacji, wtedy też dostaje dodatkowe instrukcje jeśli będą 

takowe potrzebne. Mistrz Gry losuje 2 motywy fabularne inspirowane polskimi legendami, z których 

wybiera 1 podług własnego uznania. Ma on za zadanie jak najumiejętniej potrafi wpleść motyw fabularny 

w tok fabuły sesji. Motywy fabularne są wieloznaczne i sposób interpretacji zależy od Mistrza Gry. 

Losowanie motywów odbywa się bezpośrednio przed sesją, więc Mistrz Gry aby wylosować motywy musi 

podejść do Akredytacji bezpośrednio przed/ na początku tury w której rozgrywa się jego oceniana sesja, 

nie wcześniej. 

2. Mistrz Gry ma możliwość wzięcia udziału w konkursie tylko raz, niezależnie od ilości zgłoszonych sesji. 

3. Oceniane będą: 

a. Kreatywność w interpretacji i rozegraniu motywu 

b. Spójność motywu z resztą fabuły sesji 

c. Interaktywność motywu dla graczy 

d. Reakcja jaką wywarło zastosowanie motywu na graczach 

 

4. Po rozegranej sesji, dwoje Graczy biorących w niej udział zobowiązanych jest bez zwłoki do zgłoszenia się 

do jednego z sędziów urzędujących przy Akredytacji i odpowiedzeniu na ich pytania dotyczące sesji.  

Sposób wyłaniania dwójki Graczy delegowanych spośród grającej drużyny pozostawiony jest w gestii 

Graczy i Mistrza Gry. W zamian za włożony wysiłek spośród delegowanych Graczy zgłaszających się do 
sędziów po rozegranej przez siebie sesji zostaną rozlosowane nagrody!  

5. Po rozegranej sesji Mistrz Gry zobowiązany jest bez zwłoki do zgłoszenia się do jednego z sędziów 

urzędujących przy Akredytacji i odpowiedzeniu na ich pytania dotyczące sesji.  

6. Spośród ocenianych sesji konkursowych Sędziowie wyłaniają na podstawie punktacji Kryteriów Oceniania 

zamieszczonych w punkcie 8 trzy wykorzystania motywu inspirowanego legendą polską, które zgromadziły 

największą liczbę punktów. Następnie spośród wyłonionych 3 kandydatów Sędziowie podczas 

merytorycznej dyskusji wybierają ostatecznego Zwycięzcę konkursu. 

7. Nagrody zostaną rozdane w NIEDZIELĘ na Oficjalnym Zakończeniu Lajconika. 

  



 

8.      KRYTERIA OCENIANIA 

Ilość 
punktów 

Kreatywność – opisy i sposób wprowadzenia 

1 Gracze i Sędziowie nie byli w stanie rozpoznać wprowadzonego motywu, lub interpretacja  motywu przez Mistrza Gry 

jest tak odległa od pierwowzoru, że trudno jest ze sobą powiązać skojarzeniami. 

2 Motyw wprowadzony został literalnie, w sposób znany z wielu dzieł kultury, lub interpretacja motywu czerpie tylko z 

niektórych znaczeń materiału źródłowego. 

3 Użycie motywu fabularnego w niewielkim stopniu różni się od kanonicznego,  dosłownego użycia, lecz jest celne 

względem sensu zwartego w pierwowzorze.  

4 Motyw był wprowadzony w sposób nowatorski, od razu rozpoznawalny. 

5 MG wprowadził motyw w sposób ciekawy, intrygujący, zadziwiający dla Graczy i Sędziów, oraz pobudzający ich 

wyobraźnię. 

 

Ilość 
punktów 

Spójność z fabułą – rola w historii 

1 Motyw nie ma związku z fabułą, mógłby istnieć oddzielnie, lub tworzy z głównym wątkiem fabularnym sprzeczności 

grożące przerwaniem zawieszenia niewiary Graczy. 

2 Motyw ma związek z  fabułą- stanowi dla niej zaledwie tło, nie zawsze spójne z resztą świata przedstawionego.  

3 Motyw jest poprawnie powiązany z fabułą rozgrywanej historii, ale nie jest dla niej doniosły. To epizod, który dodaje 

przygodzie uroku, ale nie jest jej nieodzowną częścią. 

4 Motyw fabularnie jest co najmniej równie ważny jak reszta sesji, pomaga budować wspólną historię. Gdyby go usunąć 

scenariusz wyraźnie nie byłby kompletny i zawierał luki fabularne. 

5 Na motywie opiera się główny wątek fabularny, jest tym o czym tworzona historia opowiada. 

 

Ilość 
punktów 

Interaktywność fabularnego motywu dla Graczy 

1 Gracze nie mają dostępu do motywu, gdyż jest tylko dekoracją, lub zupełnie nie mają szansy na niego zareagować. 

2 Wątki fabularne powiązane z motywem docelowym mogą gracze kształtować, bądź reagować na nie tylko w 

ograniczony stopniu wcześniej ściśle zdefiniowanym przez MG, lub przewidziana jest jednorazowa interakcja. 

3 Postacie Graczy mogą wchodzić w rozmaite interakcje zmieniające wydarzenia związane z motywem fabularnym, 

jednak ich wybory nie posiadają doniosłych skutków, które budowałyby finał historii, lub kształtowały głównych 

bohaterów opowieści. 

4 Gracze są, bądź czują się aktywnie zachęcani do dokonywania wyborów wpływających na los osób i miejsc związanych 

z motywem fabularnym. Wywierany wpływ jest wyczuwalny w konsekwencjach świata gry i nagradza w ten sposób 

zainteresowanie Graczy. 

5 To w jaki sposób postacie graczy postąpią z motywem fabularnym jest jedną z najważniejszych i najbardziej 

angażujących części tworzonej historii. Pomiędzy Mistrzem Gry a Graczami zaistniała płynna  współpraca, która 

angażowała na bieżąco współtworzenie konsekwencji całokształtu reakcji świata gry dla ukształtowania 

rozstrzygnięcia motywu fabularnego. 

 

Ilość 
punktów 

Reakcja graczy na zastosowany motyw fabularny 

1 Jeśli Gracze zauważyli motyw fabularny, to pozostali wobec niego obojętni, ewentualnie jego przeprowadzenie 

zepsuło im radość płynącą z rozgrywki. 

2 Motyw zaaktywizował Graczy jednorazowo (np.: tylko w momencie pojawienia się), lub zaangażowali się w niego 

tylko aby popchnąć do przodu akcję rozgrywki. 

3 Sposób realizacji motywu fabularnego przykuł uwagę graczy, mogliby go opisać jako ciekawy, przyjemny. 

4 Wprowadzony motyw zaangażował graczy emocjonalnie, wzbudził do działania w grze, pozostał w pamięci graczy. 

5 Gracze doświadczyli pełnej immersji w wyniku przeprowadzenia motywu fabularnego podczas rozgrywki, mogliby go 

przytoczyć jako jeden z najbardziej poruszających, angażujących momentów w historii swojego grania w gry 

fabularne. 
 


