
Przez ostatnie lata był czas przywyknąć, że w drugiej połowie lipca czasoprzestrzeń się
zakrzywia i nagle mamy SkierCon! Jest to czas oddawania się swoim pasjom, poznawania
interesujących ludzi, świetnej zabawy i permanentnego niewyspania. To prawdziwe święto
fantastyki i jejmiłośników. Każdy pasjonat w stopniu ucznia, czeladnika, czymistrza znajdzie tu
coś dla siebie.

SkierCon to dynamicznie rozwijający się konwent fantastyczny, urzekającymiłym fandomowemu sercu
połączeniem małego, lokalnego wydarzenia, wakacyjnej fiesty oraz nowoczesności rozwiązań
logistycznych i organizacyjnych.

SkierCon organizujemy tak, abyśmy sami mogli dobrze się bawić, spotykać znakomitych gości, których
książki sami lubimy czytać i organizujemy turnieje planszówkowe i komputowe w grach, które sami
kochamy. Okazuje się jednak, że nasze wyobrażenie konwentu i nasze fantastyczne upodobania
znajdują coraz liczniejszą rzeszę wielbicieli. Nikt, kto raz przyjechał na SkierCon, z własnej woli nie
zrezygnuje z uczestnictwawkolejnej edycji.

Przybywajcie, na czas konwentu zamieniajcie się w Szoppy lub Lisy, uczcie się, bawcie się dobrze
i radujcie trzemadniamiwśródprzyjaciół i ludzi bardzopozytywnie zakręconych!

Klasyczniewostatni lipcowyweekend, 26-28, zapraszamy na konwent do Skierniewic. Odgodziny 16:00
wpiątekdo18:00wniedzielę czekanaWas tona fantastycznychatrakcji.
Konwentw tym roku zmienia swoją lokalizację. Przeprowadzamy się na obrzeżamiasta, tuż podgranicę
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Zapraszamy Was do Zespołu Szkół Nr 3 (tzw. Ekonomik) -
ul.. Działkowa 10. Do dyspozycj uczestnikówi będzie ogromny i świetnie wyposażony budynek szkolny -
kilkanaście sal prelekcyjnych, games room, sleep-roomy, bufet, sale warsztatowe i oczywiście
przepiękna przestrzeń na świeżym powietrzu, w tym boiska sportowe. Na terenie szkoły znajduje się
dodatkowodużyparking.

Organizatorami tegorocznej edycji konwentu SkierCon są:
>Cech Fantastyki “SkierCon”
> Miasto Skierniewice - wydarzenie organizujemy w ramach realizacji zadań publicznych i jest
dofinansowane zmiejskich środków
> Zespół Szkół Nr 3wSkierniewicach, ‘Ekonomik’
> Skierniewickie Stowarzyszenie FanówGwiezdnychWojen “Utapau”



Pełen program konwentu zostanie opublikowany na stronie skiercon.pl na
ok. 2 tygodnie przed samą imprezą. Ale jest kilka szczegółów, które już dziś
możemy zdradzić.

W piątkowy wieczór (26/07), o 22:00, wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w
Skierniewicach oraz Dyskusyjnym Klubem Filmowym Eroica odpalimy
plenerowy ekran i dowiemy się, jak to pewien samiec imieniem Kain
wynalazł zbrodnię iwypróbował ją na swojej siostrzeAbli.
Trzymamy się kina polskiego i mamy nadzieję, że to narodziny nowej,
świeckiej Tradycji. Kto wie, co nas czeka podczas tegorocznego seansu.
Może jakiś bocian? Na pewno klasyka polskiego filmowego sci-fi, genialna
satyra na ówczesną rzeczywistość, słowem - kultowa komedia Juliusza
Machulskiego!

Na świeżym powietrzu będzie też okazja się porządnie wyszaleć. Archery
Tag to bezpieczna Walka Łuczników, która jest połączeniem paintballa i
łucznictwa tradycyjnego. Strzały z miękkim grotem nie pozostawiają śladu
ani nie bolą. W przeciwieńs

Uderzenie strzałą jest odczuwalne,
ale bezpieczne i bezbolesne, nie brudzi, dzięki czemu na grę można przyjść
wwygodnej, codziennej odzieży.

Warsztaty i turn ie j Quiddi tcha podczas Sk ierConu? Brzmi
nieprawdopodobnie?A jednak!
Fanom serii o HarrymPotterze nie trzeba tłumaczyćczym "quidditch" jest. Na
nasz niemagiczny grunt został przeniesiony 13 lat temuwUSA. Na SkierConie
będziecie mieli niepowtarzalną okazję spróbować swoich sił w tym
niszowymsporcie!

Zakład kowalski produkujący larpowe elementy opancerzenia, sprzęt
obozowy, noże i narzędzia ciesielskie odwiedzi SkierCon!. Promuje
tradycyjne rzemiosłowśród fanów fantastyki pojawiając się na konwentach
i imprezach LARP. Będzie szansa na własnej skórze przekonać się z czym się
to kowalstwow zasadzie je...

Spotkanie z garncarzem to okazja, żeby poznać tajniki garncarstwa i
zobaczyć na własne oczy jak z kawałka gliny powstaje np.: świecznik, czy
gliniana pisanka. A już na pewno to niebywała okazja kupić specjalny,
unikatowy, SkierConowykubek!

To zupełnie nowy blok programowy, który
zagości na SkierConie. Punkty programu, które
sięw jego ramachodbędą to idealnaokazjado
‘ponerdzenia’ - blok będzie się skupiał na tych
najbardziej szczegółowych elementach
różnych uniwersów, traktował o nich w sposób
dokładny, przekrojowy. Niczym naukowcy
analizujący zjawiska rządzące naszym światem,
przeanalizujemy te występujące w różnych
uniwersach fantastycznych.





Będzie! I Będzie epicka! Po raz kolejny na uczestników czekać będzie seria
zadań do wykonania. A do zdobycia? Wieczna sława i chwała oraz...
Konwentowawaluta, czyli.... SkierCoiny!

To niezwykłemonety, co roku różne, którewymienićmożnananagrodyw sklepiku konwentowym.



Cech Fantastyki „SkierCon” z wielką przyjemnością ogłasza 3. edycję konkursu
literackiego!
Zadaniem uczestników będzie napisanie opowiadania fantasy lub SF, którego
motywemprzewodnim są
Jak co roku w opowiadaniu muszą się znaleźć nietypowe słowa klucze. W tym
roku praca musi zawierać 6 z następujących słów: zamek, bąbelki, dzik,
ziemniak, miotła, inkwizycja, kiełbasa, skobel, ancymon, bagaż, krasnolud,
rozśmieszać. Na szczęście użycie ekstra słowa ‘brokat’ zastępuje dwa słowa-
klucze. W jury zasiądą: Witold Jabłoński, Grzegorz Gajek, Agnieszka
Kutermankiewicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach, Anna Traut-
Seliga - PrezesCechu Fantastyki “skierCon”oraz IgaRadomska - koordynatorka
i inicjatorka konkursu.

Do zwycięzcówkonkursu trafiąatrakcyjnenagrody:
>worki SkierCoinów;
> książki autorów, którzy będągościć na SkierConie,m.in. ArturaOlchowego iWitolda Jabłońskiego,
>albumy ze zdjęciami - dar odNadleśnictwaSkierniewice.

Współtworzyć SkierCon można na wiele sposobów,
m.in. zostającwolontariuszem.
SZOPPem (Sekcja Zagospodarowania i Obsługi
Powierzchni Płaskich) lub LISem (Legion Intensywnie
Strzegący) można zostać wypełniając formularz
zgłoszeniowy na stornie konwentu. W zamian za kilka
godzin dyżuru można uzyskać zniżki na akredytację
orazwyjątkowąSkierConowąkoszulkę.

Akredytacja za pełne trzy dni konwentu:
Akredytacja na samą niedzielę:

Za każdą 1h punktu programu:
Za każdą sesję RPG lub LARP:

Za wolontariat: za 4h i za 6h

Za przyjęte zgłoszenie w konkursie cosplay "Oskier":

Dzieci do lat 10 wchodzą na konwent za darmo!
Dzieci do 12 roku życia muszą przebywać na terenie konwentu pod

opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 12-18 lat, pozostające bez opieki
rodziców, mogą zakupić bilet po okazaniu pisemnej zgody na

uczestnictwo, podpisanej przez opiekuna prawnego.



SkierConodwiedzi w tym rokuplejadagwiazd - pisarzy i pisarek, publicystów, naukowców, cosplayerów
- specjalistów w swoich dziedzinach. Szczególnie gorąco polecamy punkty programu, które
poprowadzą.









Odczasówprzedszkola bale przebierańców trochę się zmieniły. Jakoś tak stroje
stały się bardziej poważne, ich wykonanie zajmuje wieki i wymaga tony
umiejętności i dwóch ton cierpliwości. I jak to jest, że nikt już nie chce zatańczyć
ze zwykłąbiedronką?!
Uczestnicy konkursu na tegorocznymSkierConie zawalcząo statuetkeOskiera!
Będzie można ją zdobyć w trzech kategoriach: Najlepszy Cosplay, Najlepszy
Występo razNajlepiejOddanaPostać.
Poza statuetką oraz wieczną sławą i chwałą na zwycięzców czekają
wyjątkowenagrodyufundowaneprzez sponsorówkonkursu.

>góra (dowydaniaw konwentowymsklepiku)
> bony na zakup materiałów ufundowane przez - dla
zwycięzcówbonyowartości nawetdo200,00 zł
> bony o wartości do 100,00 zł na zakup farb Snazaroo ufundowane przez

Ponadto każdy uczestnik konkursu będzie mógł zrobić sobie profesjonalne zdjęcia, za których
wykonanieodpowiada

Galę konkursowąpoprowadzi
Vanthica i cosplay to połączenie nawet starsze niż sam SkierCon. Tworzy stroje z
gier, seriali, kreskówek... W sumie ze wszystkiego, jak tylko spodoba się jej
postać. Specjalizuje sięw szyciu, stylizacji peruk i wszystkimcowcosplayu da się
zrobić cyfrowo - modele 3D, wzory na nadruki itp. Wielokrotnie nagradzana na
konkursach krajowych za stroje i scenki (między innymi na Maskaradzie na
Pyrkonie), a w tym roku także razem ze Spacekettle reprezentka Polski w
kategorii grupowej EuropeanCosplayGathering z finałamiwParyżu.

W jury zasiądą:

Student architektury ubioru i wzornictwa, awwolnymczasie cosplayer.Od 5 lat
pracuje zarówno z tkaninami, jak i materiałami typu pianka i worbla. Potrafi
określić ile ciężkiej pracyweszłowdany strój.

Cosplayer od lat plus minus sześciu. Samozwańczy fandomowy ziemniak,
artysta i mistrz życiaw ciągłym stresie. Zawsze śpiący i zmęczony ale gotowydo
akcji.

oraz

JagnaRolska,
i z Cechu Fantastyki “SkierCon”
Dominika ‘Raven’ Szymańska iMichał ‘MichalizoR’Oziębły



W tym roku postanowiliśmy, poza tradycyjnym regulaminem konwentu, stworzyć zbiór dobrych zasad
obowiązującychna imprezie. Takpowstał poniższyDekalog SkierConauty:

- jest dowodem, że masz prawo przebywać na terenie konwentu i
ułatwia pracę obsłudze. Dodatkowo Tobie ułatwi komunikację z innymi uczestnikami konwentu
dziękiwpisanemunanimnickowi.

- ta prosta zasada funkcjonuje w polskim fandomie od wielu lat. Niezależnie od wieku,
czy roli na konwencie, wszyscy jesteśmy sobie równi. Nie obrażaj sięwięc, że ktoś się zwróci doCiebie
po imieniu/pseudonimie i nie bój się zwracać takdo innych konwentowiczów.

- konwent jest dla wszystkich fanów fantastyki. Nasze hobby i pasje są różne, lecz na
SkierConie staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Baw sięwięcdobrze i pamiętaj, że pozostali
konwentowi czemająprawo lubićcoś innego.

- na SkierConie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu
i e-papierosów (poza miejscami do tego wyznaczonymi). Uszanuj to. Uczestnicy w stanie upojenia
alkoholowego zostanąwyproszeni z terenukonwentu.

- w akredytacji dostępne są drukowaneprogramy i informatory konwentowe, ale te same
informacje znajdziesz na naszej stronie i w aplikacji Konwencik. Jeśli nie musisz, nie bierz wersji
papierowej. W bufeciemożna kupić kawę lub herbatę - przynieś ze sobą swój kubek i pij z niego, nie
produkujmy zbędnych śmieci!

- w trakcie SkierConu spotkasz ludziw kolorowych koszulkach.
Ciwczerwonych koszulkach to - oniwiedząnajwięcej i najprędzej odpowiedzą na
Wszystkie Twoje pytania. Mogą brać udział w konkursach, ale nie mogą zdobywać w nich
nagród.
W szarych chodzą którzy pomagają Organizatorom „ogarniać”. Nie zawsze wszystko
wiedzą,ale napewno skierująCiędowłaściwych ludzi. Bez nich konwentbypadł :).
Ciwpomarańczowych koszulkach to -Ci ludzie dbają obezpieczeństwona konwencie. Jeśli
tylkocoś siędzieje, to oni napewnoCipomogą.

- bardzo nam zależy, żeby na SkierConie każdy mógł się czuć bezpiecznie i
komfortowo, więc w regulaminie zawarliśmy, że jakiekolwiek formy psychicznego lub fizycznego
nękania będą skutkować usunięciem z terenu konwentu. Jeśli spotkasz się z jakąkolwiek formą
nękania, obrażaniaczymolestowania, reaguj! Poinformuj o tymorganizatorów!

- niedotykaj, ani nie fotografuj cosplayerów (ani żadnych innychosób)bez ich zgody.

- przestrzeń konwentu jest dla nas wszystkich. Zostawisz po sobie bałagan? Będzie
go sprzątał inny uczestnik konwentu - organizator lub SZOPP. Zauważysz, że w toalecie kończy się
papier, albo żeprzecieka kran?Daj znać.

! - jeśli tylko zauważysz, że dzieje się coś zagrażającego bezpieczeństwu
uczestników. Rozejrzyj się czy w okolicy nie ma kogoś z Organizatorów, SZOPPów lub LISów
(rozpoznasz ich po koszulkach) lub zgłoś sprawę w akredytacji. W sytuacjach nagłych dzwoń pod
numer alarmowy - znajdziesz gona korytarzach,w informatorze iwaplikacji Konwencik.

Wszystkie najbardziej aktualne informacje o konwencie,
program, mapkę obiektu, powiadomienia o bieżących
zmianach znajdą się w aplikacji . To też świetny
feedback dla Organizatorów - po każdym punkcie programu
można zostawić swojąocenę, anawet kilka zdań komentarza.
Tobardzo cenne!




