FUTERKON
Platynowy Poradnik konwentowicza
czyli co należy wiedzieć o Fkonie.

D

rodzy uczestnicy konwentu Futerkon 2016. Tegoroczna impreza zbliża się dużymi krokami, dlatego też
stwierdziliśmy że to czas przygotować coś w stylu konwentowego manuala. Na potrzeby naszej
imprezy pozwoliłem sobie go nazwać „Platynowy poradnik”. Zatem zaczynajmy!

LOGISTYKA
Kiedy?

Futerkon odbywa się w dniach 10 (środa) – 14 (niedziela) sierpnia 2016 roku. Do ośrodka zapraszamy od godziny
10.00. UWAGA: Domki do zakwaterowania będą dostępne od godziny 13.00.

Gdzie?

W tym roku mamy cały ośrodek na wyłączność (poza dwoma domkami w których mieszka właściciel obiektu).
Pełna nazwa: Ośrodek Wypoczynkowy Ptaszyniec. Adres: Bocheniec C, Małogoszcz 55, 28-366 Małogoszcz. A tutaj
jest dostępna mapka: https://goo.gl/maps/XhKsUeVVznq

Dojazdy?

Organizujecie we własnym zakresie. Oczywiście możemy pomóc, jeżeli będzie jakaś grupa pod wezwaniem
w Kielcach to możemy pomóc z ogarnięciem dojazdu na miejsce. Jednakże będziemy robić to tylko w wyjątkowych sytuacjach. Z Kielc pod ośrodek dojeżdżają autobusy: http://ztm.kielce.pl/rozklady/przewoznicy/ewaopara/
kielce-malogoszcz-ciesle.pdf

Zakupy?

Jeżeli zdecydujecie się zrobić zakupy to w niedużej odległości od ośrodka jest Biedronka (najlepiej zgrać się grupą
i wspólnie podjechać autem). Jednakże zwracamy uwagę, byście nie kupowali dużo niepotrzebnego jedzenia
bowiem macie wszyscy zagwarantowane wyżywienie na miejscu.

Lodówki?

Były o to pytania… duuużo pytań. Zatem oto odpowiedź. NIE ma lodówek w domkach. SĄ lodówki w specjalnie
do tego zaaranżowanym pomieszczeniu na zapleczu kuchni. Klucz do tego pomieszczenia będą mieli organizatorzy
lub osoba do tego wyznaczona, czyli “powiernik klucza”. Będziemy mieli karteczki samoprzylepne i oznaczać
będziemy każdy produkt by nikt nikomu nic nie podwędził. Uda nam się to jakoś dograć i każdy będzie zadowolony.

Robienie jedzenia we własnym zakresie?

W tym roku każdy z Was ma w pakiecie śniadania, obiady oraz jedzenie na ognisku więc liczymy, że jedzenia będzie
aż nadto. Niestety domki nie posiadają zaplecza kuchennego więc nie ma możliwości robienia sobie samemu
potraw. Jednakże… dla głodomorów wynegocjowaliśmy zniżkę w lokalnej pizzerii.

Pizzeria w Małogoszczy wie o Fkonie!

Lokalna pizzeria została poinformowana o naszym evencie, co więcej udało nam się uzyskać zniżki dla wszystkich
uczestników. Wystarczy w momencie zamówienia przez telefon podać tajne hasło „Futerkon” a otrzymacie MEGA
PIZZĘ w cenie dużej pizzy. Pizzeria dowozi do ośrodka.

KWESTIE KONWENTOWE

Aukcja - prosimy aby każdy zainteresowany się zapoznał z poniższym tekstem

W związku z tym, że pojawiały się problemy ze ściągalnością należności za zakupione przedmioty, w tym roku
wprowadzamy pewne nowe zasady. Przedmioty zakupione na aukcji będzie można odebrać jedynie po dokonaniu
wpłaty, czy to gotówką czy przelewem (wystarczy potwierdzenie przelewu pokazać). Wszystkie osoby, które nie
dokonały wpłaty na miejscu będą mogły jej dokonać po konwencie, zaś przedmioty zostaną wysłane pocztą.
Koszt wysyłki będzie musiała pokryć osoba płacąca za przedmiot zakupiony na aukcji. Jeżeli przedmiot nie zostanie
opłacony ląduje na akcji w kolejnym roku.
UWAGA: Sponsorzy mają prawo odebrać przedmiot i zapłacić po konwencie, ale w terminie nieprzekraczającym
30 dni. W czasie aukcji, otrzymacie numery i tymi numerami będziecie dokonywać licytacji – podnosząc
je w górę. Numery będą przypisane z góry do każdej osoby i nie można ich zmieniać.

Paintball - osoby zainteresowane proszę o bardzo uważne przeczytanie poniższej treści

Paintball odbędzie się w dniu 12 sierpnia (piątek) w godzinach 18 – 20. Wszyscy uczestnicy którzy wybrali w czasie
rejestracji opcje, że są zainteresowani udziałem w paintballu mają pierwszeństwo przy formowaniu grup oraz
uczestniczeniu w zabawie. Osoby, które nie zaznaczyły chęci udziału w tej atrakcji, mogą wyrazić takie zainteresowanie
już na miejscu. Jednakże ich udział będzie uzależniony od dostępności sprzętu.
UWAGA: Paintball jest płatny oddzielnie na miejscu. Proszę abyście mieli odliczoną gotówkę w wysokości 45
złotych. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał dokupić kulki to koszt ten wynosi 10 złotych.
UWAGA: bardzo istotne jest aby osoby chcące wziąć udział w Painballu miały ze sobą wysokie buty z grubą
podeszwa. Sprzęt oraz moro otrzymacie na miejscu.

Konkurs strojów

W tym roku będziemy nagradzać zwycięzców. Poza punktami w klasyfikacji indywidualnej, zwycięzcy konkursu
otrzymają pamiątkową statuetkę. Będzie czas by zaprezentować strój, przejść się wśród uczestników. Tak będzie
od tego roku po wsze czasy – rzekłem. O dokładnym przebiegu konkursu poinformujemy wszystkich uczestników.

Mam Talent

To wieczorne show, będzie połączeniem konkursu karaoke, furry playbackshow oraz talent show. Do tegorocznej
edycji możecie zacząć przygotowania już dziś!
W ramach Mam Talent możecie:
- Zaprezentować choreografię do 90-sekundowego fragmentu utworu
- Zaśpiewać piosenkę w Karaoke (karaoke będzie punktowane osobno w oddzielnej kategorii)
- Zagrać krótką scenkę aktorską
- Przedstawić sztuczkę magiczną
- Pokazać niecodzienne umiejętności
- I wiele, wiele innych!

Jeśli wasz numer wymaga własnej muzyki, możecie ją wysłać na adres program@futerkon.pl ! Pamiętajcie, że
choreografia może trwać maksymalnie 90 sekund. Piosenkę do Karaoke możecie wybrać z listy konwentowej albo
dostarczyć we własnym zakresie.

Pływanie?

Jest możliwość pływania w ośrodkowym kąpielisku. Posiada ono atest sanepidu z tego roku, więc woda jest czysta
i bezpieczna. Woda ma około 1 metra i wybetonowane dno więc nie ma mowy o tym by było zagrożenie że ktoś się
zapadnie w nagły ustęp. Oczywiście jest kategoryczny zakaz kąpieli osobom nietrzeźwym - osoba pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających zażywająca kąpieli, zostanie natychmiast usunięta z terenu ośrodka
i skreślona z listy uczestników oraz otrzyma bana na konwent na okres 2 lat. Do osób z podejrzeniem bycia pod
wpływem narkotyków dodatkowo będzie wzywana policja.

Bitwa kolorów

Ubiegłoroczna bitwa kolorów okazała się pełnym sukcesem, więc stwierdziliśmy że warto to powtórzyć. Sugerujemy
aby dla lepszego efektu osoby chętne miały na sobie białe koszulki. Po bitwie kolorów przewidzieliśmy czas na bitwę
wodną więc będziecie mogli od razu się umyć :)

Łowienie?

Obok ośrodka płynie rzeczka w której można łowić ryby. Każdy zainteresowany musi się zaopatrzyć w swój sprzęt
bowiem ośrodek nie wypożycza wędek ani innych przyborów.

Spływ

W tym roku spływ się nie odbędzie. Możliwe że za rok uda nam się zebrać grupę osób zainteresowanych a organizator
spływu (Pan Zenek a nie Kyubi) będzie miał dla nas więcej czasu :)
Życzymy Wam bezpiecznej drogi oraz do zobaczenia na Futerkonie!

Organizaotrzy

