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Apie renginį
LT Game Jam - tai visą savaitgalį vykstantis
video žaidimų kūrėjų renginys, kurio metu
Lietuvos žaidimų industrijos profesionalai,
studentai bei žmonės, norintys išbandyti jėgas
žaidimų kūrime, bendrauja, kooperuojasi ir kuria
žaidimus.
Nuo idėjos iki veikiančio prototipo per 48
valandas - toks Game Jam iššūkis, kurį
kiekvienų metų paskutinįjį sausio savaitgalį
priima tūkstančiai žaidimų kūrėjų visame
pasaulyje.

Nors renginio tikslas yra padaryti veikiančius
žaidimų prototipus, tačiau šių žaidimų kūrimas
nebūtinai turi pasibaigti kartu su renginiu.
LT Game Jam metu gimstančios nuostabios
idėjos neretai virsta komerciniais produktais.
Tad šiame renginyje galima pasisemti daugiau
patirties, susirasti naujų pažinčių bendravimui
arba bendradarbiavimui ir sužinoti, kas kuria
žaidimus Lietuvoje.
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Dalyvių skaičius LT GAME JAM renginiuose
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Istorija
Lietuvoje pirmasis toks renginys įvyko dar
2002 metais, o nuo 2009 metų LT Game
Jam tapo šviežiai gimusio pasaulinio
Global Game Jam dalimi.
Renginiuose susirenka įvairių specialybių
esami ir būsimi žaidimų kūrėjai ir kartu 48
valandas kuria žaidimus. Ne, tai ne
konkursas – tai erdvė pažintims,
bendravimui, idėjoms ir naujų komandų
atsiradimui. Tad esmė – tiesiog dalyvauti,
kurti žaidimus, bendrauti ir kartu smagiai
praleisti laiką!
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LT Game Jam 2013 video
https://www.youtube.com/watch?v=euvWE0d6jZk

Renginių foto
http://2014.gamejam.lt/?dna=photos
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2015-ieji
Po itin sėkmingo 2014-ųjų metų renginio, kurio
metu buvo sukurta virš 30-ies žaidimų,
2015-ųjų metų Game Jam plečia geografiją ir
pirmąkart vyks trijuose miestuose - Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje. Dalyvių skaičiumi tai
tikriausiai bus didžiausias hackathon tipo
renginys Lietuvoje 2015-aisiais.
Renginį organizuoja Lietuvos žaidimų kūrėjų
asociacija, vienijanti dvylika žaidimų kūrimo
kompanijų, atstovaujančių virš 150 šios srities
profesionalų šalyje.
Renginys ne tik suburia Lietuvos žaidimų kūrėjų
bendruomenę, bet ir supažindina su žaidimų
kūrimu jaunus žmones, taip salygojant jų
karjeros pasirinkimą netolimoje ateityje.
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Renginio rėmimas
LT Game Jam yra nekomercinis renginys, vykdomas
entuziastų su partnerių, rėmėjų ir draugų pagalba. Tai
nėra renginys, kuriame varžomasi - Game Jam
renginiuose tvyro bendradarbiavimo ir
eksperimentavimo dvasia.
Siekdami padaryti renginį kuo patrauklesnį, įdomesnį ir
naudingesnį dalyviams, užtikrinti tinkamas
konstruktyvaus darbo sąlygas LT Game Jam renginio
vietose, siūlome prisijungti prie Game Jam idėjos
parama ir taip skatinti žaidimų industrijos augimą
Lietuvoje.
Rėmimo lėšomis padengiamas dalyvių maitinimas,
gaminama renginio atributika, vykdoma informacijos
sklaida.

TAPKITE
LT GAME JAM
RĖMĖJU
suteikdami LT Game Jam
finansinę paramą.

TAPKITE
LT GAME JAM
PARTNERIU / DRAUGU
paremdami LT Game Jam
paslaugomis ar produktais
(gėrimais, spaudos darbais,
renginio vieta ir pan.)

Rėmėjai ir partneriai
reprezentuojami visoje
su renginio organizacija
susijusioje komunikacijoje,
taip pat rėmėjo/partnerio
žinutė gali būti perduodama
kiekvienam dalyviui lankstinuko
ar pan. formate.
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Kontaktai
Liudas Ubarevičius
LŽKA valdybos pirmininkas
liudas@lzka.lt
8 683 73146
Gediminas Tarasevičius
LŽKA direktorius
info@lzka.lt
8 612 72545

