Regulamin Uczestnictwa
w „Katowickim Turnieju Debat Oksfordzkich”
III edycja

Katowicki Turniej Debat Oksfordzkich (KTDO)
jest elementem proflaktyki bezpieczeństwa w Katowicach

1.

Celem KTDO jest:
Budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego
za nią odpowiedzialność.

2.

ORGANIZATOR, PARTNERZY, PATRON KTDO
Organizatorem KTDO, jest Komenda Miejska Policji w Katowicach, zwana dalej Organizatorem.
Partnerami KTDO są: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, Stowarzyszenie Instytut
Regionalny w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach, zwani
dalej Partnerami.
Patronem Honorowym KTDO jest Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice – zwany dalej
Patronem.

3.

ZASADY KTDO
W ramach KTDO uczestnicy debatują wg zasad określonych w dokumencie Zasady Debaty
Oksfordzkiej (zwane dalej ZDO), który jest załącznikiem nr 1 niniejszego regulaminu.

4.

UCZESTNICY KTDO
a)uczestnikami instytucjonalnymi KTDO jest 8 szkół ponadpodstawowych z Katowic. Nabór szkół
do konkursu odbędzie się na zasadzie przyjmowania zgłoszeń wg zasady pierwszeństwa.
W przypadku mniejszej liczby chętnych szkół Organizator może podjąć decyzję o przyjęciu
4 szkół do KTDO lub przyjęciu z danej szkoły dwóch drużyn tak, by osiągnąć łączną liczbę
8 drużyn;
b)szkoła chcąca wziąć udział w KTDO wypełnia „Deklarację udziału w Turnieju Debat
Oksfordzkich” i wysyła ją drogą mailową na adres: malgorzata.biernacka@ka.policja.gov.pl
w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku;
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c)każda szkoła może wystawić jedną drużynę debatancką (4 osoby) – (z zastrzeżeniem pkt.
3/a/regulaminu). Jeżeli w szkole wyłoniono więcej drużyn debatanckich – to szkoła
przeprowadzi pojedynek wewnętrzny, który wyłoni drużynę reprezentującą szkołę. Szkoła
przypisuje drużynie opiekuna, który m.in. będzie czuwał nad przestrzeganiem harmonogramu
debat, procesem szkolenia uczniów, współpracował z Organizatorem i Partnerami. Szkoła może
wyznaczyć dodatkowego uczestnika debaty jako rezerwowego, który będzie mógł zająć miejsce
osoby niemogącej wziąć udział w debacie z przyczyn losowych;
d)uczestnikami toczących się debat będą uczniowie ze szkół biorących udział w KTDO. Selekcja
uczniów zostanie dokonana w ramach szkół – bez ingerencji Organizatora i Partnerów. Szkoły
oświadczają, że będą dokonywać selekcji uczniów do drużyn konkursowych kierując się przede
wszystkim kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą uczniów.
5.

TEMATYKA DEBAT, TERMIN REALIZACJI I DRABINKA KTDO – CZYLI ZASADY RYWALIZACJI
DRUŻYN,
a) tematyka KTDO została opracowana przez ekspertów Organizatora i Partnerów i jest spójna
z celem projektu - „Budowania obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której
żyje i biorącego za nią odpowiedzialność”. Tematyka obejmuje zagadnienia dot. bezpieczeństwa
w mieście na przykładzie Katowic w aspektach m.in. użycia nowych technologii, odpowiedniej
architektury, bezpieczeństwa w dzielnicach, udziału obywateli w dbaniu o bezpieczeństwo
i trosce o drugiego człowieka itp.;
b)KTDO zostanie rozegrany w formule pojedynków – drabinki pucharowej, w ramach której
wygrana drużyna przechodzi do kolejnej fazy. W związku z powyższym odbędą się 3 tury turnieju:
- Tura I – w ramach której odbędą się 4 debaty (8 drużyn) – z których do II etapu – tj. półfnału
przejdą 4 drużyny (zwycięzcy debat). Planowany termin realizacji I tury to 19-23 lutego 2018
roku – temat "Działanie społeczne się opłaca"
- Tura II – półfnał - w ramach której odbędą się 2 debaty (4 drużyny) – z których 2 drużyny
(zwycięzcy debaty) awansują do fnału – do debaty o 1. miejsce, a dwie drużyny, które przegrają
debatę – rozegrają debatę o 3. miejsce. Planowany termin realizacji II tury to 5-9 marca 2018
roku – temat "Nowe technologie najlepszym stróżem mojego bezpieczeństwa"
- Tura III – fnał – w ramach której odbędą się 2 debaty: – o 3. Miejsce – temat „W moim mieście
bezpieczeństwo może ograniczać wolności obywatelskie” i o 1. Miejsce – temat "Katowice,
to moja odpowiedzialność". Planowany termin realizacji III tury to jeden dzień w okresie 19-23
marca 2018 roku;
c) dobór rywali w I i II turze odbywa się drogą losowania, które przeprowadzi Organizator.
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d)dokładne daty debat I i II tury będą przedmiotem ustaleń między szkołami rywalizującymi
w turnieju, szkołą neutralną – goszczącą debatantów oraz organizatorem. Widełki czasowe I i II
tury zapewniają możliwość ustalenia wspólnego, dogodnego terminu.

6.

MIEJSCE RYWALIZACJI
a)miejscami rywalizacji I i II tury są szkoły ponadpodstawowe, które biorą udział w projekcie.
III tura zostanie zrealizowana w miejscu neutralnym wskazanym przez Organizatora – na terenie
Katowic;
b)ze względu na formułę wyłaniania zwycięzcy debaty (tj. głosowanie publiczności) – debaty
odbywają się na terenie szkoły, która jest neutralna dla dwóch drużyn (tj. drużyny nie pochodzą
z danej szkoły). Wybór szkoły „neutralnej” może nastąpić na zasadzie porozumienia szkół lub
losowania przeprowadzonego przez Organizatora;
c) jeśli w określonych przedziałach czasu debata nie odbędzie się – ogłaszany jest dwustronny
walkower. Organizator w takim wypadku ma prawo zapewnić drużynę dodatkową, która
wcześniej nie rywalizowała w KTDO. Jeżeli na debatę nie stawi się jedna z drużyn – przegrywa
ona walkowerem.

7.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KTDO
a)SZKOŁY
- szkoła deklaruje wystawienie drużyny debatanckiej złożonej z 4 uczniów;
- szkoła deklaruje goszczenie debaty 2 drużyn z innych szkół (jako szkoła neutralna) zapewnienie sali, widzów (co najmniej 1 klasa – minimum 20 osób), ewentualnie nagłośnienia
etc.;
- szkoła deklaruje wyznaczenie nauczyciela – opiekuna drużyny, który będzie współpracował
z Organizatorem i Partnerami;
- każda szkoła uczestnicząca w KTDO deklaruje obecność co najmniej 10 uczniów ze szkoły
podczas pojedynków w III turze, w charakterze publiczności.
b)UCZNIOWIE
- uczniowie biorący udział w KTDO deklarują przestrzeganie ZDO;
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- uczniowie biorący udział w KTDO deklarują przestrzeganie norm etycznych, etykiety, zasad
koleżeńskich i posługiwania się tylko prawdziwymi informacjami podczas KTDO.
8.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I PARTNERA
a)Partnerzy i Organizator zapewniają nadzór nad przebiegiem KTDO, udział swoich
przedstawicieli w debatach;
b)Instytut Regionalny w Katowicach zapewnia w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 26 stycznia
2018 roku r. - dla zainteresowanych szkół - 2 szkolenia 45 minutowe dla uczniów z zakresu
debatowania w formule oksfordzkiej oraz wystąpień publicznych;
c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach w okresie 12-16 marca 2018 r.
zapewnia dla uczestników III tury KTDO szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem;
d)Organizator i Partnerzy zapewniają materiały informacyjne, drobne nagrody dla uczniów oraz
nagrody rzeczowe dla zwycięskiej drużyny;
e)Organizator i Partnerzy udzielają zezwolenia szkołom do korzystania z ich logotypów oraz nazw
w relacjonowaniu projektu;
f)Organizator i Partnerzy zapewniają szkołom biorącym udział w projekcie – promocję
na kanałach mediów społecznościowych;
g)Organizator i Partnerzy zapewniają wszystkim uczestnikom projektu (szkołom, uczniom oraz
opiekunom) certyfkaty uczestnictwa w projekcie.

9.

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW KTDO
Szkoła wyraża zgodę oraz udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystywania materiału
flmowego, zdjęciowego bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanego materiału flmowego lub
fotografcznego, wyłącznie w celach Projektu, a także w celach promocyjnych Organizatora
i Partnerów (wyłącznie o charakterze niekomercyjnym) – np. na kanałach mediów
społecznościowych lub materiałach drukowanych.

10.

INTERPRETACJA REGULAMINU
Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie.
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