Odezwa do społeczności BSides Warsaw

Kochani hakerzy i hakerki!
Niestety nie mamy dla was dobrych wieści. Na wstępie chcemy podziękować wszystkim tym,
którzy wsparli nas poprzez zakup pakietów na Allegro. Niestety kilka dni temu otrzymaliśmy
informacje, które dziś udało się nam potwierdzić. Nasz główny sponsor, a zarazem
organizator CFTa wycofał się, a my bez tego nie jesteśmy spełnić minimalnych wymogów co
do składu pakietów oraz ilości materiałów, które mieliśmy zamawiać. Musimy się wycofać
z pierwotnych planów organizacji wydarzenia w formie prelegenci stacjonarnie plus stream
dla uczestników, a także dystrybucji pakietów. Osobom, które zakupiły pakiety środki
zwrócimy jak najszybciej to możliwe.
Niestety finansowanie nie jest jedynym czynnikiem jaki skłonił nas do zmiany planów.
Od kilku miesięcy PHT uporczywie myślał nad wariantami planów awaryjnych, które
wdrożylibyśmy zależnie od tego jak potoczyłyby się wydarzenia w kraju i na świecie. Może
to jego zapobiegliwość, a może fascynacja „Domem z Papieru”, ale przygotowaliśmy kilka
scenariuszy działania.
Obecnie realizowaliśmy scenariusz nazywany przez nas żartobliwie „planem Czarnobyl”.
Zakładał on zdobycie maksymalnej ilości środków od sponsorów i dołożenie reszty przez nas
organizatorów – nawet gdybyśmy mieli całość zorganizować z prywatnych pieniędzy.
Wszystko wydawało się proste i w pełni możliwe do zrealizowania. Zminimalizowaliśmy
koszty, ale co najważniejsze ryzyko związane z Covid-19.
Niestety ostatnie dni, działania władz, podejście ludzi do kwestii pandemii zmusiły nas
do wprowadzenia w życie planu, którego już nie nazywamy już z taką żartobliwością –
„Planu Wuhan”. Scenariusz ten zakłada, iż każdy z prelegentów będzie z swojego domu
łączył się z nami, a prelekcje będą prowadzone w formie webinarów live. To zminimalizuje
do zera ryzyko związane z Covid oraz zwiększy komfort prelegentów.
Wiemy, że zdania i opinie na temat pandemii są mocno podzielone – szanujemy zdanie
zarówno zwolennikowi teorii spiskowych jak i tych, którzy obawiają się o zdrowie i życie
swoje i swoich rodzin. Osobiście jesteśmy zdania, że lepiej zapobiegać niż leczyć stąd nasza
decyzja o zmianie formy wydarzenia.
Mimo tych wszystkich zawirowań oraz zwrotów akcji przy tegorocznej edycji
#BSidesWarsaw mamy nadzieję, że będziecie z nami w te kilka październikowych dni.
Wszystkie aktualizacje będziemy publikować na naszych social mediach. Możecie śledzić
nasz na Facebooku oraz Twitterze. Tam będziemy podawać wszystkie informacje odnośnie
transmisji czy materiałów online.
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