
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI DEBAT 
PARLAMENTARNYCH 

 
DZIAŁ I — Postanowienia ogólne 

1. Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych (od tej pory nazywane MPDP) 
organizowane są przez Fundację Polska Debatuje oraz wybrany przez nią, w 
konsultacji z ogólnopolskim środowiskiem debatanckim, klub debat pełniący rolę 
gospodarza. 

2. MPDP odbywają się w języku polskim.  
3. Obowiązującym formatem debat jest format brytyjskiej debaty parlamentarnej (BP) 

w formie stosowanej na europejskich i światowych mistrzostwach - European 
Universities Debating Championship oraz World Universities Debating 
Championship. Zasady debat opisane są po polsku szczegółowo m.in w przewodniku 
do debat BP. W przypadku wątpliwości co do zasad, wiążące decyzje podejmuje 
zawsze CA-team, który będzie informować o tym uczestników przed oraz w trakcie 
trwania turnieju. 

4. Pozostałe zasady dotyczące turnieju, a w szczególności liczba uczestników oraz 
liczba rund eliminacyjnych i pucharowych, ustalane są corocznie przez klub debat 
pełniący rolę gospodarza. 

5. Odpowiedzialność za warstwę merytoryczną turnieju, a w szczególności tematy, 
zaproszenie sędziów oraz ustalenie kryteriów awansu z rund eliminacyjnych do rund 
pucharowych (tzw. “brejków”), ponosi tylko i wyłącznie zespół Sędziów Głównych (od 
tej pory nazywany CA-teamem).  

 
 
DZIAŁ II — Uczestnictwo 

6. W turnieju w roli debatantek bądź debatantów mogą wziąć udział wszyscy, za 
wyjątkiem osób, które uzyskały tytuł Mistrza/Mistrzyni Polski Debat Parlamentarnych 
oraz byłych członków CA-teamów MPDP. 

a. zakaz ten nie obejmuje osób będących w CA-teamie jako ACA 
7. Sędzią turnieju może być każdy. 
8. W przypadku niejasności dotyczących stosowania powyższych zasad, wiążące 

decyzje będą podejmować organizatorzy we współpracy z CA-teamem. 
 
 

DZIAŁ III — Rejestracja debatantów/debatantek 
9. W celu wzięcia udziału w turnieju jako debatant bądź debatantka należy wypełnić 

formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie wydarzenia na Facebooku. 
10. Formularz, o którym mowa w pkt 10., należy wypełnić do dnia podanego przez 

organizatorów, do godziny 23:59. 
11. Rejestracja odbywa się w ramach wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Drużynę może zarejestrować również jedna osoba - o swoim partnerze i jego danych 
należy poinformować najpóźniej do dnia podanego przez organizatorów, do 
godziny 23:59. 

12. W przypadku osiągnięcia limitu miejsc przed końcem rejestracji, kolejne drużyny 
będą wpisywane na listę rezerwową. 

https://drive.google.com/file/d/15CVHqVTwNzzWGVwaEig7fFJ5X_bz8MYK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CVHqVTwNzzWGVwaEig7fFJ5X_bz8MYK/view?usp=sharing


13. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości podanej 
na stronie wydarzenia, na podany przez organizatorów numer konta do dnia 
podanego przez organizatorów, do godziny 23:59.  

a. Opłata rejestracyjna może ulec zmniejszeniu.  
b. Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna. 

14. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zobowiązanie do zapłaty opłaty 
rejestracyjnej w pełnej wysokości.  

a. Warunek ten nie dotyczy osób, które poinformowały o rezygnacji z 
uczestnictwa w turnieju do dnia podanego przez organizatorów, do godziny 
23:59.  

b. W przypadku konieczności rezygnacji z uczestnictwa w turnieju po 
wspomnianym terminie, uczestnik może zostać zwolniony z zobowiązania do 
uiszczenia opłaty rejestracyjnej tylko jeżeli na liście rezerwowej znajdują się 
jeszcze zespoły deklarujące chęć uczestnictwa w turnieju i pokrycia kosztów 
opłaty rejestracyjnej.  

c. Z zespołami znajdującymi się na liście rezerwowej kontaktować mogą się 
jedynie bezpośrednio organizatorzy.  

15. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w turnieju należy przesłać na adres mailowy 
klubu organizującego lub bezpośrednio do organizatorów. 

16. Zakończenie rejestracji jest ogłaszane niezwłocznie przez organizatorów. 
17. Po zamknięciu rejestracji oraz wyczerpaniu się wszystkich miejsc na liście 

rezerwowej uczestnicy mogą oddać bądź sprzedać swoje miejsce na turnieju. 
a. Organizatorzy muszą niezwłocznie zostać poinformowani o nowych 

uczestnikach przejmujących miejsce.  
 

DZIAŁ IV — Rejestracja sędziów 
18. W celu uczestnictwa w turnieju jako sędzia, należy wypełnić formularz rejestracyjny, 

znajdujący się na stronie wydarzenia na Facebooku. 
19. Formularz, o którym mowa w pkt 18., należy wypełnić do dnia podanego przez 

organizatorów, do godziny 23:59. 
20. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jako sędzia jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej 

w podanej wysokości do dnia podanego przez organizatorów, do godziny 23:59.  
a. Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna.  

21. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zobowiązanie do zapłaty opłaty 
rejestracyjnej w pełnej wysokości.  

a. Warunek ten nie dotyczy osób, które poinformowały o rezygnacji z 
uczestnictwa w turnieju do dnia podanego przez organizatorów, do godziny 
23:59. 

22. Punkt 16. stosuje się odpowiednio. 
23. Z opłaty rejestracyjnej zwolnieni są sędziowie niezależni wyselekcjonowani oraz 

zaproszeni przez CA-team przy zgodzie organizatorów.  
24. Sędziowie niezależni mogą również otrzymać dofinansowanie na przejazd z i do 

miejsca turnieju. 
a.  Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50 zł - zwiększenie 

dofinansowania jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach przy 
zgodzie CA-teamu oraz organizatorów.  



b. W celu uzyskania dofinansowania należy wysłać organizatorom dowód 
przejazdu w formie faktury VAT do dnia podanego przez organizatorów, do 
godziny 23:59.  

25. CA-team może przyznać maksymalnie 14 subsydiów dla sędziów niezależnych. 
 
DZIAŁ V — CA-Team 

26. Sędzia Główny (CA/CAka) MPDP wybierany jest poprzez otwartą aplikację.  
27. Bierne prawo wyborcze posiada każdy, kto zgłosi się do organizatorów danej edycji 

MPDP w określonym corocznie terminie.  
28. Czynne prawo wyborcze posiadają sędziowie, którzy pełnili rolę prowadzących 

panele sędziowskie (chairów) na co najmniej jednej z dwóch ostatnich edycji MPDP.  
29. W wyborach nie obowiązuje kworum.  
30. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata/ki, elektorzy powinni mieć 

prawo zagłosowania za oraz przeciw kandydaturze. W przypadku większej liczby 
głosów przeciw, organizatorzy zobowiązani są do powtórnego otworzenia aplikacji w 
celu pozyskania dodatkowych kandydatów/tek.  

31. Jeżeli ponowna otwarta aplikacja nie wyłoni żadnej nowej kandydatury to CA/CAką 
MPDP zostanie automatycznie wybrana osoba, która jako jedyna zgłosiła swoją 
kandydaturę. 

32.  Zasady wyborów na CA/CAka MPDP mogą zostać dowolnie zmienione przez 
Fundację Polska Debatuje po szerokiej  konsultacji z polskim środowiskiem 
debatanckim, a w szczególności z osobami dysponującymi w danym momencie 
czynnym prawem wyborczym.  

33. CA/CAka dobiera swój zespół na określonych przez siebie zasadach, przykładowo 
poprzez otwartą aplikację bądź zaproszenie.  

34. CA Team, z CA/CAką na czele, czuwa nad wszelkimi aspektami merytorycznymi 
turnieju.  

35. Do obowiązków CA Teamu należą w szczególności: 
a. przygotowanie tematów na wszystkie rundy otwarte i zamknięte. 
b. dobór i zaproszenia sędziów niezależnych. 
c. komunikacja z organizatorami aż do podsumowania wydarzenia. 
d. przygotowanie programu szkoleniowego dla debatantów/debatantek o 

różnym poziomie doświadczenia zarówno w trakcie trwania turnieju jak i w 
miesiącach go poprzedzających. 

36. Wszyscy członkowie CA-teamu uczestniczą w turnieju nieodpłatnie, a organizatorzy 
zobowiązują się do zapewnienia im pełnego wyżywienia, noclegu oraz 
dofinansowania ich kosztów przejazdu na zasadach ustalonych indywidualnie z 
każdym z członków zespołu.  

 
DZIAŁ VI — Equity 

37. Equity to zasady etyki debatanckiej, do których przestrzegania zobowiązani są 
wszyscy uczestnicy wydarzeń debatanckich, a w szczególności MPDP.  

38. Za czuwanie nad ich przestrzeganiem odpowiada Equity Team wybierany 
bezpośrednio przez organizatorów bądź poprzez otwartą aplikację (w obydwu 
przypadkach przy konsultacji z CA-teamem oraz odpowiednimi organami Fundacji 
Polska Debatuje).  



39. Equity Team zostanie wybrany bezpośrednio przez organizatorów do dnia podanego 
przez organizatorów, do godziny 23:59. 

40. Wszyscy uczestnicy turnieju, w tym sędziowie, członkowie CA Teamu, organizatorzy 
oraz wolontariusze, są zobowiązani do zaakceptowania i przestrzegania 
rekomendacji Equity. 

41. Do obowiązków Equity Teamu należą w szczególności: 
a. udostępnienie rekomendacji equity organizatorom turnieju do dnia podanego 

przez organizatorów, do godziny 23:59. 
b. przeprowadzenie equity briefingu dla debatantów oraz sędziów podczas 

wydarzenia 
c. stosowanie rekomendacji equity w trakcie turnieju, a w szczególności 

czuwanie nad komfortem wszystkich uczestników 
42. Pozostałe zadania Equity Teamu zostaną szczegółowo określone w rekomendacjach 

equity. 
 
DZIAŁ VI - Tab Team  

43. Tabowanie to proces obsługi oprogramowania zajmującego się parowaniem 
zespołów i przydzielaniem sędziów na poszczególne rundy oraz przetwarzania 
wszystkich innych informacji o turnieju.  

44. Tab Team wybierany jest bezpośrednio przez organizatorów bądź poprzez otwartą 
aplikację (w obydwu przypadkach po konsultacji z CA-teamem). Tab Team zostanie 
wybrany bezpośrednio przez organizatorów do dnia podanego przez organizatorów, 
do godziny 23:59. 

45. Członkowie Tab Teamu powinni posiadać doświadczenie w obsłudze programów do 
tabowania na dużych turniejach ogólnopolskich i/lub międzynarodowych, posiadać 
podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, być osobami o 
nieposzlakowanej opinii, znanymi z umiejętności dochowania tajemnicy.  

46. Do obowiązków Tab Teamu należą w szczególności: 
a. przygotowanie i obsługa programu do tabowania przed oraz w trakcie trwania 

turnieju 
b. przekazanie CA-teamowi rankingów indywidualnych i zespołowych 

niezwłocznie po zakończeniu turnieju 
c. dochowanie tajemnicy dotyczącej wyników poszczególnych zespołów i 

mówców w trakcie trwania turnieju  
47. Decyzje o wyborze programu do tabowania MPDP podejmuje Tab Team w 

konsultacji z CA-teamem, Equity Teamem oraz organizatorówmi wydarzenia.  
 
 

Dział VII - Sankcje 
48. Organizatorzy przewidują stosowanie sankcji wobec wszelkich uczestników turnieju 

w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności:  
a. zakłócania przebiegu turnieju,  
b. wielokrotnego niestosowania się do poleceń organizatorów,  
c. wszelkich przejawów łamania prawa  
d. łamania zasad tego regulaminu. 



49. Organizatorzy przewidują możliwość stosowania następujących sankcji w trakcie 
trwania wydarzenia:  

a. zakaz uczestnictwa w imprezach towarzyszących wydarzeniu,  
b. odebranie prawa możliwości awansu do rund pucharowych, 
c. dyskwalifikacja z turnieju. 

50.  Każdorazowe stosowanie sankcji będzie konsultowane z Equity Teamem i/lub 
CA-teamem. Prawo do stosowania sankcji wobec uczestników,  poza 
organizatorami, przysługuje jedynie Equity Teamowi, który zakres i rodzaj sankcji 
określa w rekomendacjach wymienionych w punkcie 34. 

51. Możliwe jest również zastosowanie sankcji wobec uczestników przed bądź po 
okresie trwania MPDP. Organizatorzy przewidują kontaktowanie się z organizatorami 
innych wydarzeń debatanckich w Polsce oraz organami Fundacji Polska Debatuje w 
celu zasugerowania dyskwalifikacji z innych wydarzeń debatanckich oraz kolejnych 
edycji MPDP w przypadku rażących naruszeń tego regulaminu, a w szczególności 
łamania punktów 14. oraz 20. tego regulaminu. 

 


