SQUAT 66- prezentace akce
Základní charakteristika akce
Squat 66 je prvním ročníkem postapokalyptického larpu z námi vytvořeného prostředí světa
sužovaného neznámou katastrofou. Snažíme se o nové a svěží pojetí tohoto typu larpů, s orientací na
jednoduchost a silnou atmosféru hry. Snažíme se otevřít tuto komunitu běžným účastníkům
klasičtějších fantasy larpů a také úplným nováčkům. Dosud jsme téměř neovlivněni současnou PA
larpovou scénou, k larpu tedy přistupujeme zcela novým směrem.

Stručné zasazení a děj larpu
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti po příchodu neznámé nákazy, která donutila přeživší opustit
své domovy a vydat se do lesů, což jsou poslední místa, kterým se nákaza vyhýbá. Brzy v lesích vznikly
malé osady, ve kterých se sdružovali lidé se stejnými zájmy a jednou z těchto osad se stala i osada
známá jako Squat 66. Squatu vévodí Bezpečný dům, opevněný srub, jehož obyvatelé žijí v poměrném
blahobytu a bezpečí i v současnosti, kdy lidé po lesích bojují o holý život s podivnými mutanty, tedy
jedinci, kteří podlehly nákaze.

Vize larpu
Chystáme kvalitní zážitkový larp s dobrým zázemím, jak po stránce technické, tak po stránce rekvizit
a dekorací. Naší prioritou je naservírovat hráčům obraz syrového postapokalyptického světa, ve
kterém nebude chybět místo pro vzrušení, strach a obavy o svou existenci. Celý koncept byl a je
konzultován s několika znalými organizátory, sami jsme již organizovali několik larpů a cítíme se tedy
být na takovýto projekt připraveni.

Podrobnosti
Larp je určen pro 30 – 50 účastníků. Registrační poplatek je 400 Kč pro běžného hráče za cca 40
herních hodin, kdy je v ceně také jídlo, pití, alkohol a kuřivo (v omezené míře). Termín akce je 28.30.9.2012. Akce se odehrává na louce u obce Hoštejn, uprostřed lesů. K zázemí a funkčním budovám
patří srub, velká jídelna, kuchyň, sklepení a další. Webové stránky akce jsou www.squat66.ic.cz .

Využití peněz z nadace
Příspěvek z nadace by byl využit k zakoupení několika kostýmů, akumulátorů a osvětlovacích zařízení,
částí by byla dotována logistika akce. Rádi bychom také vytvořili a zakoupili množství dekorací, které
by dotvořili atmosféru akce. Příspěvek tedy v zásadě velmi ovlivní kvalitu a atmosféru finální akce.
Vzhledem k současnému rozpočtu a především položkám jako je jídlo a podobně nejsme schopni
finančně zajistit všechny plány a vize larpu, aniž bychom zvýšili registrační poplatek a odradili tak
některé hráče. Tím, že je naše akce cílena i na nováčky je reg. poplatek stanoven na maximální částku
a nadále ji zvyšovat nemůžeme.

Více informací o akci se dozvíte z našich webových stránek www.squat66.ic.cz.

