REGULAMIN TURNIEJU DEBAT O MEDIACH
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Turniej Debat o Mediach jest międzyszkolnym turniejem debat oksfordzkich dla uczniów
małopolskich szkół ponadpodstawowych.
2. Celem dydaktycznym Turnieju Debat o Mediach jest poszerzenie wiedzy uczestników
i uczestniczek w zakresie mediów i dziennikarstwa oraz promowanie umiejętności
publicznego przemawiania w uporządkowany i merytoryczny sposób.
3. Celem naukowym Turnieju Debat o Mediach jest zbadanie potencjału debaty oksfordzkiej
w edukacji medialnej.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa wszystkie ogólne
i szczegółowe zasady organizacji Turnieju Debat o Mediach (zwanego dalej „Turniejem”).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych wydarzeń.
O zmianie terminów powiadamiają opiekunów grup mailowo i telefonicznie.

§ 2 Organizatorzy i ich obowiązki
1. Organizatorem Turnieju jest Krakowskie Stowarzyszenie Mówców we współpracy z
Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zwani dalej łącznie „Organizatorem” lub „Organizatorami”).
2. Organizator podaje następujące dane kontaktowe:
Koordynatorka projektu: Anna Kulma
Telefon: 534 975 594
E-mail: a.kulma@ksmowcow.pl
§ 3 Harmonogram projektu
1. Turniej odbywa się zgodnie z ustalonym przez Organizatorów harmonogramem.
14-18 grudnia
20-22 grudnia
28-31 grudnia
13-15 stycznia
14-21 stycznia

rekrutacja internetowa
wypełnianie ankiety online przez zakwalifikowanych uczestników
udostępnienie tez uczestnikom
Turniej Debat o Mediach online (jeden dzień spośród podanych)
ponowne wypełnienie ankiety online przez uczestników
§ 3 Rekrutacja, drużyny i ich obowiązki

1.
2.
3.
4.

Turniej przeznaczony jest dla szkół ponadpodstawowych.
Rekrutacja drużyn trwa od 14 grudnia do 18 grudnia 2021 r.
O uczestnictwie w Turnieju decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.
W wypadku gdy w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej nie zgłosi się wymagana liczba
szkół, Organizator może zdecydować o przedłużeniu rekrutacji.
5. Jeżeli wymagana liczba szkół zostanie uzyskana wcześniej, Organizator ma prawo
zamknąć rekrutację przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.

6. Rekrutacja do Turnieju odbywa się przez internetowy formularz zgłoszeniowy
udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej Instytutu Dziennikarstwa,
Mediów
i
Komunikacji
Społecznej
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
https://media.uj.edu.pl/turniej-debat-o-mediach.
7. W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące dane: dane szkoły, dane
opiekuna, dane mówców. Należy również zadeklarować udział w badaniu w postaci
wypełnienia anonimowej ankiety oraz zaakceptować regulamin.
8. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
9. Zgłoszenia w formie innej niż formularz zgłoszeniowy nie będą rozpatrywane.
10. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny.
11. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do Turnieju mają pierwsze drużyny z każdej szkoły.
12. Drużyna zgłoszona jako druga z danej szkoły bierze udział w turnieju w wypadku gdy do
końca trwania rekrutacji nie zgłosi się odpowiednia liczba drużyn.
13. Organizator o zakwalifikowaniu drużyny do Turnieju poinformuje drogą mailową poprzez
adres podany w formularzu.
14. W skład każdej drużyny wchodzi 4 uczniów. Każda drużyna może zgłosić dodatkowo 1
ucznia w roli rezerwowego członka drużyny. Wszyscy członkowie drużyny (w tym
członek rezerwowy) muszą być uczniami tej samej szkoły i posiadać aktualną legitymację
szkolną. Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna z reprezentowanej szkoły.
15. Skład drużyny może ulec zmianie aż do momentu pierwszej debaty podczas Turnieju. W
trakcie Turnieju można dokonać 1 raz zmiany 1 członka drużyny.
16. W Turnieju może uczestniczyć publiczność po wcześniejszym zgłoszeniu.
17. Obowiązkiem drużyny jest:
a) przestrzeganie postanowień Regulaminu;
b) podanie prawdziwych informacji w formularzu zgłoszeniowym;
c) wzięcie udział we wszystkich przewidzianych dla drużyny debatach;
d) wypełnienie ankiety przesłanej przez Organizatora przed i po Turnieju;
e) dysponowanie urządzeniem elektronicznym z mikrofonem, kamerą oraz łączem
internetowym spełniającym wymagania platformy Microsoft Teams.

§ 4 System rywalizacji i przebieg turnieju
1. Turniej odbędzie się na platformie Microsoft Teams w dniu 14 stycznia 2022 r. Turniej potrwa
jeden dzień. Rozpoczęcie Turnieju przewidywane jest na godzinę 9:00 a zakończenie na
16:00. Przedział godzinowy może ulec zmianie.
2. W turnieju obowiązuje limit miejsc wynoszący 6 drużyn.
3. Podczas otwarcia turnieju drużyny w drodze losowania zostaną podzielone na 2 grupy po 3
zespoły. W finale zmierzą się zwycięzcy grup. Drużyny zajmujące drugie miejsce w grupach
otrzymują ex aequo trzecie miejsce, a drużyny zajmujące trzecie miejsce w grupach ex aequo
miejsce piąte.
4. O pozycji w grupie decydują w kolejności: liczba zwycięstw, suma małych punktów
zdobytych przez drużynę we wszystkich debatach, suma punktów zdobywanych drużynowo
we wszystkich debatach. Jeśli na wszystkich trzech płaszczyznach pomiędzy drużynami jest
remis, Organizatorzy zarządzają dogrywkową debatę 1 vs 1 rozgrywaną „ad hoc” pomiędzy
wybranymi przez drużyny ich reprezentantami. Teza debaty jest podana mówcom na 2 min.
przed debatą, a mówcy przemawiają 2 razy po 1 minutę. Wynik debaty 1 vs 1 określa miejsce
drużyn w tabeli i decyduje o awansie.
5. Każda drużyna w ramach Turnieju weźmie udział co najmniej w 2 debatach.

6. Mowy trwają 5 minut.
§ 6 Ocenianie debat
1. Każdą debatę ocenia przedstawiciel Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej oraz przedstawiciel Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.
2. Warunkiem pełnienia funkcji sędziego w debacie jest uczestnictwo w szkoleniu
sędziowskim odbywającym się przed Turniejem.
3. Sędziowie dokonują samodzielnej oceny debaty za pomocą karty oceny, przyznając punkty
w wyodrębnionych kategoriach. Po uzupełnieniu karty oceny sędziowie przekazują ją
marszałkowi, który ogłasza wynik.
4. Marszałek jest gospodarzem debaty, ma prawo przyznać punkty ujemne drużynie w
wypadku znaczącego przekroczenia zasad debaty. Zasady przyznawania punktów ujemnych
reguluje karta oceny sędziego będąca załącznikiem do Regulaminu.

§ 7 Gratyfikacja uczestników
1. Zwycięzcom turnieju zostaną przyznane nagrody.
2. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień za poszczególne debaty lub przemówienia
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia
zdarzeń nieprzewidzianych.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu reguł debaty oraz systemu rozgrywek
rozstrzygają Organizatorzy.
4. W przypadku wyraźnego złamania Regulaminu lub notorycznego nieprzestrzegania zasad
debaty Organizatorzy mają prawo:
- upomnieć mówców lub ich opiekunów,
- zdyskwalifikować drużynę.
5. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Krakowskie
Stowarzyszenie Mówców, z siedzibą w Krakowie przy ul Zamkniętej 10/1.5, 30-554
Kraków KRS: 0000607741.

