Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Debat
§1 [postanowienia ogólne]
1. Ogólnopolski Turniej Debat (zwany dalej OTD) jest konkursem prowadzonym
w formacie world schools, w trakcie którego uczniowie szkół podstawowych
rywalizują między sobą w zespołach na argumenty w tematach współcześnie
ważnych: społecznie, ekonomicznie, kulturalnie i politycznie.
2. Celem konkursu jest promocja wiedzy na bieżące tematy kształtujące debatę
publiczną, postaw obywatelskich, umiejętności kulturalnego i merytorycznego
dyskutowania oraz wyłonienie najlepszych mówców i mówczyń spośród
uczniów szkół podstawowych.
3. OTD

wyłania

spośród

uczestników

Zwycięzców,

Wicemistrzów

oraz

Półfinalistów, którzy otrzymują specjalne wyróżnienia.
4. OTD odbywa się w języku polskim.
5. OTD odbywa się w roku 2021 w formule hybrydowej: podczas fazy
eliminacyjnej internetowo, za pośrednictwem platformy Zoom, zaś podczas
fazy finałowej - na żywo.
§2 [organizatorzy]
1. Organizatorem Turnieju jest Fundacja Polska Debatuje, działająca na rzecz
promocji debat od 2021 roku organizacja pozarządowa zrzeszona w
International Debate Education Association.
2. W zakresie czynności związanych z organizacją i przebiegiem Turnieju
organizatorzy reprezentowani są przez Koordynatora Turnieju. Koordynator
Turnieju może upoważnić inne osoby do wykonywania swoich zadań we
wskazanym zakresie.
3. Organizatorzy podają następujące dane kontaktowe na rok 2021:
Hanna Szeremeti
Telefon: 506 123 285

1

E-mail: hanna.szeremeti@polskadebatuje.org

§3 [struktura]
1. OTD składa się z niżej wymienionych elementów:
a) części przed turniejowej, w trakcie której uczestnikom zostaną
zaprezentowane materiały edukacyjne
b) Pierwszego etapu – tzw. “eliminacyjnego”, odbywającego się 9
października 2021 r.
c) Drugiego etapu – tzw. “fazy pucharowej”, odbywającego się 23
października 2021 r.
2. Pierwszy, eliminacyjny etap turnieju:
a) składa się z trzech rund tj. trzech debat,których tematy zostaną ogłoszone
uczestnikom miesiąc wcześniej – 9 września 2021 r. Tematy zostaną
ogłoszone na stronie wydarzenia oraz wysłane opiekunom uczestników drogą
mailową. Tematy debat w danej rundzie są takie same dla wszystkich drużyn.
b) Kończy się wyłonieniem ośmiu najlepszych drużyn, które awansują do
drugiego etapu turnieju.
c)

Do drugiego etapu awansuje osiem drużyn o najwyższej ilości tzw. “dużych
punktów”, w przypadku, gdy ilość dużych punktów jest taka sama decyduje
ilość tzw. “ małych punktów” a następnie ilość pierwszych, drugich i trzecich
miejsc.

3. Drugi etap turnieju:
a) Składa się z półfinałów i finałów.
b) Tematy półfinałów i finałów zostaną podane do wiadomości uczestnikom
tydzień przed drugim etapem tj. 9 października 2021 r. Tematy zostaną
ogłoszone na stronie wydarzenia oraz wysłane opiekunom drogą mailową.
Tematy debat w danej rundzie są takie same dla wszystkich drużyn.
c) Do kolejnych etapów fazy pucharowej awansuje zwycięzca danej debaty.
Przegrany nie może brać dalszego udziału w Turnieju.
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§4 [uczestnicy]
1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, uczęszczających
w roku szkolnym 2020/2021 do klas 7-8.
2. Drużyny składają się z maksymalnie 5 osób, spośród których w pojedynczej
debacie występują trzy z nich. Każdy ze zgłoszonych uczestników musi
wziąć udział przynajmniej w jednej debacie.
3. Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać status ucznia jednej szkoły
podstawowej. Status ucznia stwierdza się na podstawie ważnej legitymacji
uczniowskiej, która winna być okazana na żądanie organizatorów.
4. W ramach Turnieju można być członkiem tylko jednej drużyny jednocześnie.
5. Skład drużyny może ulec zmianie najpóźniej do rozpoczęcia pierwszej debaty
podczas Turnieju.
6. Opiekunem drużyny może być jedynie nauczyciel uczący w szkole, której
reprezentację zgłasza.
7. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązują podczas jego obowiązywania
zasady etyki debatanckiej zakładające traktowanie z szacunkiem wszystkich
osób, niezależnie od ich przekonań, pochodzenia czy jakichkolwiek cech.
Szczegółowe

zasady

przedstawione

zostaną

uczestnikom

przed

rozpoczęciem turnieju, nad ich przestrzeganiem czuwać w trakcie wydarzenia
będzie wyznaczona osoba, której dane kontaktowe przedstawione zostaną
uczestnikom.
§5 [sędziowie]
1. Sędzią może zostać każda osoba, która zatwierdzona zostanie przez zespół
ekspercki Organizatora w drodze procesu kwalifikacyjnego. Szczegóły
procesu kwalifikacyjnego zostaną podane do wiadomości na tydzień przed
rozpoczęciem rejestracji sędziowskiej. Na podstawie oceny kompetencji przez
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zespół ekspertów, zgłoszonym zostaną przydzielone różne statusy, dające im
zróżnicowany wpływ na podejmowanie werdyktu w debacie.
2. Zakazane jest sędziowanie szkoły, której jest się absolwentem bądź
opiekunem.
3. Wszystkie wątpliwości dotyczące składu sędziowskiego należy zgłosić
organizatorom przed rozpoczęciem debaty.

§6 [ zasady zgłoszeń]
1. Zgłoszenia do udziału w OTD może dokonywać opiekun drużyny od godziny
18:00 dnia 1 września 2021 r. do godziny 23:59 dnia 9 września 2021 r.
2. Każda szkoła może zarejestrować maksymalnie dwie drużyny. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do niestosowania tej zasady regulaminu i pozwolenia
na rejestrację kolejnych drużyn w wyjątkowych sytuacjach.
3. W celu wzięcia udziału w turnieju jako opiekun należy wypełnić formularz
rejestracyjny, który pojawi się

na stronie internetowej i wydarzenia na

Facebooku w dniu otwarcia rejestracji.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w pierwszym etapie decyduje kolejność
zgłoszeń.
5. Jeżeli w chwili zgłoszenia drużyny wszystkie przewidziane miejsca zostały
zajęte, drużynę umieszcza się na liście rezerwowej. Drużyny umieszczone na
liście rezerwowej zajmują miejsca kolejnych drużyn, które zostały przyjęte, a
następnie ich zgłoszenie zostało wycofane.
6. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w turnieju należy niezwłocznie
przesłać na adres mailowy hanna.szeremeti@polskadebatuje.org
7. Organizatorzy informują opiekuna drużyny drogą mailową najpóźniej do
tygodnia po zamknięciu rejestracji o aktualnym statusie zgłoszenia tj:
a) przyjęciu zgłoszenia;
b) odmowie przyjęcia zgłoszenia.
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§7 [ formularz zgłoszeniowy]
1. Formularz zgłoszeniowy zawiera:
a) nazwę reprezentowanej szkoły;
b) dane zgłaszającego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail;
c) dane członków drużyny: imię i nazwisko;
2. Formularz zgłoszeniowy zostanie opublikowany 1 września 2021 o godzinie
18:00 na

stronie internetowej i profilu facebookowym Fundacji Polska

Debatuje oraz na facebookowej stronie wydarzenia.
§8 [przebieg debaty]
1. W każdej z debat biorą udział dwie trzyosobowe drużyny: strona Propozycji
broniąca tezy postawionej w temacie oraz drużyna Opozycji starająca się
obalić tezę. Strony debaty losowane są na 15 minut przed rozpoczęciem
debaty.
2. Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego
mówcy strony Propozycji.
3. Rolę w debacie:
a) I mówca Propozycji (4 min.) – Przedstawia krótko wszystkie argumenty
Propozycji i rozwija pierwsze argumenty. W razie konieczności definiuje
debatę.
b) I mówca Opozycji (4 min.) – Przedstawia krótko wszystkie argumenty
Opozycji, kontrargumentuje i rozwija pierwsze argumenty.
c) II

mówca

Propozycji

i

Opozycji

(4

min.)

–

Argumentuje

i

kontrargumentuje.
d) III mówca Propozycji i Opozycji (4 min.) – Nie wprowadza nowych
argumentów – skupia się na rozwijaniu najważniejszych argumentów
swojej strony.
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e) I lub II mówca Opozycji i Propozycji- mowa podsumowująca (2 min.) –
Przedstawia punkty sporu w debacie i uzasadnia, dlaczego drużyna
wygrała najważniejsze z nich. Nie dodaje nowych argumentów,
kontrargumentów ani przykładów.
4. Pytania i Informacje:
a) W trakcie mowy adwersarza (oprócz mów końcowych) debatant może zgłosić
pytanie lub informację w każdym momencie oprócz pierwszych i ostatnich 30
sekund mowy, które nazywamy „czasem chronionym”.
b) Zgłoszenia dokonuje się poprzez podniesienie ręki.
c) Pytanie lub informacja nie mogą trwać dłużej niż 15 s.
d) Mówcy powinni przyjąć 1-2 pytania na mowę.
§9 [zasady oceniania]
1. Zwycięzcą pojedynku zostaje drużyna, którą jako zwycięzcę wskazała
większość sędziów uprawnionych do głosowania. W przypadku równego
podziału głosów o ostatecznym werdykcie decyduje Sędzia Główny.
2. W zależności od wyniku debaty drużynom każdorazowo przydziela się punkty
(za zwycięstwo – 1 pkt, za porażkę – 0 pkt).
3. Uczestnicy

oceniani

są

indywidualnie

w

trzech

(maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40),

kategoriach:

treść

styl (maksymalna liczba

punktów do uzyskania: 40), strategia ( maksymalna liczba punktów do
uzyskania: 20).
4. Każdy werdyktu należy ogłosić

drużynom, a następnie uzasadnić

wyczerpująco wyłącznie na podstawie materiału przedstawionego w debacie.
5. Werdykt

podany

drużynom

przez

sędziego

głównego

jest

wiążący.

Uczestnikom nie przysługuje droga odwoławcza od wyniku debaty. Zakazane
jest nagrywanie przebiegu debaty.
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§10 [przetwarzanie danych osobowych]
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Fundacja Polska
Debatuje z siedzibą w Warszawie przy ul. Grottgera 11a/27.
2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac

na

stronie

internetowej

Fundacji

Polska

Debatuje

czy

w

działalności

edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej
FPD, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie
danych osobowych, zwanego dalej RODO.
3. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a
ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych

(RODO)

na

potrzeby

organizacji

i

przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie
przeprowadzenia

konkursu,

opublikowanie

informacji

o

laureatach

i

archiwizację

dokumentów.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
●

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

●

żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a
także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej;

●

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

●

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie
nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu
nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno –
informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych.
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