I Organizatorzy
1. Konkurs Debat Oksfordzkich, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Biuro Posła
do Parlamentu Europejskiego Kazimierza M. Ujazdowskiego w ramach programu
edukacyjnego Obudź swój potencjał.
2. Współorganizatorem Konkursu jest Klub Debat Oksfordzkich działający przy Uniwersytecie
Wrocławskim.
II Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział reprezentacje dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych.
2. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę.
3. Każda drużyna posiada jednego nauczyciela/opiekuna.
4. Drużyny wybierają swoją nazwę. Nazwa drużyny ma być stosowna do wydarzenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania nazwy drużyny.
5. Drużyna składa się z czterech osób.
6. W sytuacji, kiedy w dniu debaty drużyna nie będzie posiadała wystarczającej liczby osób do
przeprowadzenia debaty, należy powołać nowego członka drużyny i poinformować o tym
Organizatora Konkursu.
7. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się drogą mailową. Prawidłowe zgłoszenie powinno
zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska członków drużyny, imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, oraz nazwę szkoły.
Zgłoszenie

powinno

zostać

przekazane

Organizatorowi

mailem

na

adres

biuro@ujazdowski.pl do dnia 8 października 2018 r.
8.

Limit drużyn biorących udział w Konkursie wynosi osiem. O zakwalifikowaniu do Konkursu

decydować będzie kolejność zgłoszeń mailowych.
III Przebieg rozgrywek
1. Wszystkie debaty podczas Konkursu odbywają się wyłącznie na zasadach debat oksfordzkich
załączonych do tego regulaminu.
2. Rozgrywki odbywać się będą zgodnie z metodą “pucharową” po uprzednim losowaniu w dniu
15.10.2018r. o godz. 15.30 w Biurze Posła do PE K.M. Ujazdowskiego przy ul. Legnickiej
17/6.
3. Tezy do pierwszych debat drużyny wylosują także na spotkaniu 15.10.2018r.
4. Po upływie tygodnia - 22.10.2018r. drużyny odbędą po jednej debacie w Biurze
Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu na ul. Widok 10.
5. Każda debata trwa 50 minut

6. Półfinał i finał odbędą się we wskazanym przez organizatora terminie. Termin zostanie
podany 15.10 - na pierwszym spotkaniu.
7. Tezy do debaty półfinałowej i finałowej zostaną wylosowane i zaprezentowane przez
Organizatorów w dniu 22.10.2018
8. Drużyny będą poznawać reprezentowane przez siebie stanowisko (za lub przeciw postawionej
tezie) 15 minut przed rozpoczęciem debaty, na drodze losowania prowadzonego przez
marszałka.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu debaty.
IV Nagroda w Konkursie
Główna nagroda w konkursie to czterodniowa wycieczka autokarowa do Brukseli połączona z
odwiedzinami w Parlamencie Europejskim. Wycieka odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia.
V Pozostałe
1. W celach promocyjnych i informacyjnych Organizator ma prawo do publikacji

nazwisk laureatów a także wizerunku osób, które wezmą udział w Konkursie na
stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w materiałach drukowanych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu w wyniku

nieprzewidzianych zdarzeń.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

