
 Imladris: Krakowski Weekend z Fantastyką wraca ze swoją wyjątkową, jubileuszową XX 

edycją w randze Polconu. Konwent po pandemii powraca do swojej stacjonarnej formy, a w tym roku 

odbędzie się w dwóch lokalizacjach w samym centrum zabytkowego Krakowa, tradycyjnie już w 

Liceum Ogólnokształcącym XLII im. A. Mickiewicza, oraz  w nowej lokalizacji w Wojewódzkiej 

Bibliotece Publicznej. 

 Zapraszamy wszystkich fanów fantastyki z całej Polski do Krakowa w dniach 11-13 listopada 

2022 roku, abyśmy mogli  wspólnie obchodzid święto fantastyki w cieniu wawelskiego wzgórza, 

smoków, krakowskich baśni i legend. 

 Na Imladrisie nie zabraknie wspaniałych gości, interesującego programu, naukowych 

inspiracji, a także emocji związanych z głosowaniem oraz ogłoszeniem zwycięzców Nagrody Fandomu 

Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2021. 

 Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych. 

 Spotkajmy się na Polconie w Krakowie! 

 

www.imladris.org.pl | www.polcon.pl | fb.com/ImladrisKonwent 

  

 

  



Nagroda im. Janusza A. Zajdla przyznawana jest corocznie autorce/autorowi najlepszego polskiego 

opowiadania i powieści z dziedziny fantastyki. O jej przyznaniu decyduje głosowanie uczestników 

ogólnopolskiego konwentu Polcon. 

Zamieszczona lista zawiera pięd nominowanych do nagrody powieści i pięd opowiadao, oraz rubryki 

„Bez nagrody:. Głosowanie odbywa się przez zaznaczenie kolejności, w jakiej utwory zasługują na 

Nagrodę. Wpisz 1 w kratce przy najlepszej Twoim zdaniem powieści, 2 przy następnej itd. Postępuj 

tak samo przy ocenie opowiadao. Jeżeli wybrany przez Ciebie jako najlepszy utwór otrzyma 

najmniejszą liczbę głosów, zostanie przy liczeniu głosów wyeliminowany. Wtedy pod uwagę brana 

będzie Twoja druga  pozycja do Nagrody. Dlatego też konieczne jest zaznaczenie kolejności, w jakiej 

według Ciebie utwory zasługują na uhonorowanie nagrodą. 

„Bez  narody” traktowane jest jak normalna nominacja. Jeśli wygra, nagroda im. Janusza A. Zajdla za 

rok 2021 w danej kategorii nie zostanie przyznana. 

Wypełnione karty do głosowania należy składad w oznakowanym punkcie na terenie Polconu w dniu 

11 listopada 2022 roku do godziny 20.00 oraz w dniu 12 listopada 2022 roku do godziny 12:00.  

  


