
Regulamin konkursu debat oksfordzkich 
„Powstanie Warszawskie miało sens” 

wersja ostateczna 

 

§ 1 

Organizatorami konkursu debat oksfordzkich „Powstanie Warszawskie miało sens” są: 
II  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego 
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. 

§ 2 

Konkurs odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. w Auli II LO im. Stefana Batorego w 
Warszawie. Początek o godz. 8.00. 

§ 3 

Debaty konkursowe odbywają się zgodnie z „Zasadami debaty oksfordzkiej”, 
przygotowanymi dla IV Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich 2016 przez Fundację 
Edukacyjną G5, stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 4 

1. Uczestnikami konkursu są warszawskie szkoły ponadgimnazjalne. 

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie formuje drużynę składającą się z czterech 
uczniów - mówców.  

3. Organizatorzy konkursu powołują marszałka, sekretarza, ekspertów i jury.  

§ 5 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: 

1. półfinały, których tematem jest teza „Powstanie Warszawskie miało sens - szanse 
militarne”, 

2. finał, którego tematem jest teza „Powstanie Warszawskie miało sens - znaczenie 
polityczne i moralne”. 

§ 6 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w debacie należy przesyłać do 30 listopada 2016 r. na adres: 
sppw1944@wp.pl. 

2. Szkoła w zgłoszeniu podaje: 

- skład drużyny, 

- opiekuna - nauczyciela zatrudnionego w danej szkole, 

- preferowany stosunek do tezy ćwierćfinałowej, półfinałowej i finałowej (Propozycja - 
Opozycja), 

- przybliżoną liczbę innych osób z danej szkoły biorących udział w konkursie w charakterze 
publiczności, 

- zapotrzebowanie na posiłki w stołówce, 

- kontakt mailowy i telefoniczny do opiekuna. 

3. Sekretarz debat pod nadzorem marszałka ustala w drodze losowania strony debat, 
uwzględniając preferowany stosunek do tezy. W przypadku nierównej liczby preferencji, 
niezbędna zmiana preferencji zostanie wylosowana spośród uczestników będących w 
większości. O zmianie swojej preferencji stosunku do tezy ćwierćfinałowej uczestnik zostanie 
poinformowany do 10 grudnia 2016 r. 

4. Skład stron debat zostanie ogłoszony w dniu konkursu. 

5. Organizatorzy zapewniają w dniu konkursu odpłatny ciepły posiłek w stołówce II LO 
zgodnie ze zgłoszeniem. 



§ 7 

1. W debatach mogą uczestniczyć w charakterze publiczności wszystkie osoby zaproszone 
przez szkoły - uczestników konkursu oraz osoby zainteresowane debatą spoza tych szkół. 

2. Członkowie drużyn i ich opiekunowie nie mogą uczestniczyć w charakterze publiczności w 
innych debatach tego samego etapu, w którym sami biorą udział.  

3. Prawo wyproszenia z sali osób zakłócających przebieg debaty ma marszałek oraz 
przedstawiciele organizatorów. 

§ 8 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie 
związanym z konkursem. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów 
marketingowych przez organizatorów zdjęć i nagrań z wizerunkiem osób biorących udział w 
konkursie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, nieograniczone 
w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i nagraniami, a w szczególności: publiczne 
wykorzystanie zdjęć i materiałów, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w 
celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny w 
składzie: 

Maciej Białecki (prezes SPPW 1944) 
Ewa Furmańska (sekretarz SPPW 1944) 
Marcin Miros (II LO) 
Krzysztof Ściechowski (zastępca dyrektora II LO) 
Piotr Śmiłowicz (członek zarządu SPPW 1944) 

 
Program konkursu  

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 stycznia 2017 r. W konkursie uczestniczy 10 drużyn, 
określanych mianem patrona szkoły. 

2. O godz. 8.00 odbywa się losowanie rozstawienia drużyn przez sekretarza debat pod 
nadzorem marszałka. Losowanie mogą obserwować jednoosobowe delegacje wszystkich 
drużyn. 

3. O godz. 8.15 marszałek ogłasza rozstawienie drużyn w debatach półfinałowych. 

4. Debaty półfinałowe, których tematem jest teza „Powstanie Warszawskie miało sens - 
szanse militarne”, zaczynają się o godz. 8.30, 9.20, 10.10, 11.00, 11.50 i 12.40. Zgodnie 
z „Zasadami debaty oksfordzkiej”, każdy z mówców ma 4 minuty na swoje wystąpienie. 

5. O godz. 13.45 marszałek ogłasza wyniki i zwycięzców debat półfinałowych oraz 
wylosowane rozstawienie stosunku do tezy debaty finałowej. 

6. Debata finałowa rozgrywana jest pomiędzy dwiema drużynami-zwycięzcami półfinałów, 
które uzyskały najwięcej punktów w debacie półfinałowej. Jeżeli kilka drużyn uzyskało tę 
samą liczbę punktów ex aequo, o pierwszeństwie zdecyduje liczba punktów przyznanych 
przez jury. Jeżeli to kryterium również nie będzie rozstrzygające, o pierwszeństwie 
zdecyduje liczba maksymalnych ocen jurorów (10 bądź kolejno 9, 8, 7, 6). 

7. Debata finałowa, której tematem jest teza „Powstanie Warszawskie miało sens - 
znaczenie polityczne i moralne”, zaczyna się o godz. 14.30. 

8. O godz. 15.30 marszałek ogłasza zwycięzcę debaty finałowej. 

9. O godz. 16.00 następuje uroczyste zakończenie i rozdanie nagród uczestnikom. 


