Informace o LARPu METRO
Metro LARP je survival-psychologický sandbox LARP žánru post-apo.
Vychází z knižní trilogie Metro 2033/34/35, avšak nemusí se držet realit nebo
dějové linie uvedené v knihách.
Je koncipován pro zkušenější hráče 18+ bez výjimek.
Podmínkou účasti na LARPu je podepsané čestné prohlášení a souhlas s
podmínkami účasti na akci. Oba tyto formuláře jsou dostupné na webu akce.
Samotné podmínky účasti se budou fyzicky podepisovat ještě na místě akce.
Délka LARPu je koncipována na +/-24h. Nejsou žádné herní úseky ani přestávky.
Hraje se konstantně. V jistých případech může LARP skončit dříve (více na
webu akce)

HRA SAMOTNÁ NEMÁ SPECIFICKOU DĚJOVOU LINII. HRÁČ NENÍ VEDEN SKRZE HRU
A NENÍ NUCEN COKOLI DĚLAT. JESTLI PLNÍ CÍLE, ÚKOLY, VYTVÁŘÍ SI VLASTNÍ
MOŽNOSTI A CÍLE, JE ČISTĚ NA HRÁČI SAMOTNÉM. CÍLEM LARPU NENÍ VÉST
HRÁČE A ŘÍKAT MU, CO MÁ DĚLAT, ALE CO NEJVĚRNĚJI SIMULOVAT ŽIVOT V
IZOLOVANÉM SVĚTĚ STANICE A VYVOLAT V HRÁČI POCITY ABSOLUTNÍ NEDŮVĚRY
KE VŠEM A VŠEMU.

HRÁČ NENÍ VE HŘE PRAKTICKY NIČÍM LIMITOVÁN!
Celý LARP se bude odehrávat v podzemním krytu a případně jeho okolí
(někteří hráči budou mít specifické privilegium vycházet ven, ale o
tom více níže).
Připravte se tedy na to, že budete nejvíce 24h zavřeni ve stísněných
prostorách, kde je průvan a velmi chladno, omezené zdroje světla,
prach a vlhko.
Snažíme se simulovat život tak, jak je popsán v knihách případně PC
hře Metro.
Toaleta je součástí objektu a je upravena tak, jak by asi fungovala
v podmínkách metra.

Je tedy DOPORUČENÉ přibalit si šátek/šálu, čepici,
teplé oblečení. Vše musí být ale součástí kostýmové
etikety. Tedy nejsou vhodné žádné reflexní lyžařské bundy apod.
Ve hře nejsou životy ani žádné perky, skilly apod.
Každá postava hraje sama za sebe a snaží se přežít jakkoli je to možné.

Nicméně pozor!!!
Pokud postava na LARPu umírá, již se zpátky do hry nevrací.
Je tedy nutné, abyste každý Váš krok zvážili a počítali s následky.

V návaznosti na průběh LARPu bude hráč (po jeho smrti) využíván jako
CP, atmosférická postava či nová postava podle potřeb děje a konkrétní
situace.
Zároveň se však nemusíte nijak přičinit o vaši smrt a stačí, aby došlo
k zásadním výpadkům života-podpůrných systémů jako je vzduchotechnika
či generátor.
Pokud se v případě výpadku generátoru, který vzduchotechniku pohání,
nedoplní palivo, umírá celá stanice na otravu oxidem uhličitým a LARP
tím pádem končí. (Případně lze jako poslední záchranu využít masky a
odejít na povrch)
Je tedy vhodné při hraní opravdu přemýšlet a fungovat jako skupina
(pokud však nejste špion/sabotér ;))

LARP je koncipován jako otevřený svět a postavám se nekladou prakticky
žádné hranice. Jako v reálném světě, můžete se stát čímkoli, můžete
dělat cokoli. Pokud na to samozřejmě máte dostatek fantazie a
cílevědomosti.
Voda a jídlo je součástí herního světa. Jídlo je tedy na příděl podle
dané situace, pracovního výkonu a dalších. Voda je pitná a dostupná v
barelech rozmístěných různě po stanici.
Bude se zde reálně vařit ze surovin, které budou součástí herního
světa a bude zde i možnost nákupu jiného občerstvení za herní peníze
(patrony či speciální bankovky). Na baru budou taktéž různé pochutiny,
pivo a jiné alkoholické nápoje, které si budete moci zakoupit za herní
platidlo, nebo je dostanete na příděl.
Množství alkoholu na osobu není omezeno, nicméně se nemusíte bát, že
byste si zavdali více, než snesete. Jste v Metru a tam moc alkoholu
opravdu není 😊
----------------------

Cokoli řekne hlavní organizátor v průběhu akce
(pravidla, upozornění apod) je bráno jako svaté slovo
a jakékoli porušování je trestáno vykázáním z akce.
LARP není vhodný pro psychicky slabší povahy, osoby s
klaustrofobií,
dýchacími
potížemi/onemocněními,
kožními a jinými problémy, kde jejich zhoršení může
vyvolat vlhkost, stres, průvan, prašné prostředí apod.
Taktéž není vhodný pro osoby trpícími zrakovými
potížemi (Nejsou myšleny brýle) a osoby trpící
oslabeným imunitním systémem. Celý LARP je koncipován
jako survival a v případě zjištění jakéhokoli z
uvedených zdravotních problémů je hráč (pro jeho dobro)
ihned vyloučen z akce. Na LARPu bude možné v případě
potřeby využít služby lékaře.

