
Regulamin Małopolskiego Turnieju Debat 

Historycznych 2020 
 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Projekt „Małopolski Turniej Debat Historycznych” jest międzyszkolnym turniejem debat 

oksfordzkich dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest poszerzenie wiedzy 

uczestników w zakresie historii Polski, merytorycznej dyskusji opartej na faktach, a także rozwój 

umiejętności publicznego przemawiania uczestników i nauka przejrzystego sposobu 

prowadzenia debaty. 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa wszystkie ogólne i szczegółowe 

zasady organizacji Małopolskiego Turnieju Debat Historycznych (zwanego dalej „Turniejem”). 

3. Projekt rozpoczyna się od szkolenia dla uczestników, po którym następuje turniej eliminacyjny 

oraz finałowy, Poszczególne części turnieju odbędą się w terminach podanych w § 4 ust. 5. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych wydarzeń. 

5. Organizatorzy o zmianie terminów powiadamiają opiekunów grup mailowo i telefonicznie. 

 

§ 2 Organizatorzy i ich obowiązki 
 

1. Organizatorami Turnieju są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie i Krakowskie Stowarzyszenie Mówców (zwani dalej 

łącznie „Organizatorem” lub „Organizatorami”). 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację turnieju ze strony Instytutu Pamięci Narodowej jest 

Katarzyna Łysak. 

Organizator podaje następujące dane kontaktowe: 

Telefon: 666010629 

E-mail: Katarzyna.Lysak@ipn.gov.pl   

3. Osobą odpowiedzialną za koordynację turnieju ze strony Krakowskiego Stowarzyszenia 

Mówców jest Krzysztof Buła 

Organizator podaje następujące dane kontaktowe: 

Telefon: 666 041 214 

E-mail: debaty.dyskutant@gmail.com 

4. Turniej jest realizowany ze środków własnych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w 

Krakowie. 



5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: 

a) szkolenie przygotowujące do Turnieju, składające się z wykładu merytorycznego z 

zakresu historii Polski i szkolenia praktycznego z wystąpień publicznych; 

b) przeprowadzenie trzech turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego, ocenianych przez 

wykwalifikowanych sędziów debat oksfordzkich oraz ekspertów w dziedzinie historii Polski; 

c) ciepły posiłek podczas szkolenia i turnieju eliminacyjnego. Poczęstunek kawowy podczas 

finału. 

 

§ 3 Rekrutacja, drużyny i ich obowiązki 

 

1. Turniej przeznaczony jest dla szkół ponadpodstawowych. 

2. Rekrutacja drużyn trwa od 2 grudnia do 20 grudnia 2019 r. 

3. O uczestnictwie w Turnieju decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń. 

4. W wypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej nie zgłosi się wymagana liczba 

szkół, Organizator może zdecydować o przedłużeniu rekrutacji do momentu rozpoczęcia turnieju 

eliminacyjnego. 

5. Jeżeli wymagana liczba szkół zostanie uzyskana wcześniej, organizator ma prawo zamknąć 

rekrutację przed upływem terminu wskazanego w ust. 2. 

6. Rekrutacja na każdy turniej odbywa się przez internetowy formularz zgłoszeniowy 

udostępniony przez Organizatora w zaproszeniu mailowym oraz na stronie internetowej oddziału 

IPN w Krakowie. 

7. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

8. Zgłoszenia w formie innej niż formularz zgłoszeniowy nie będą rozpatrywane. 

9. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia drogą mailową, na adres podany 

w formularzu. 

10. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 drużyny w całym projekcie. 

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. 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. 

14. Można być członkiem tylko jednej drużyny. 



15. Dokonując zgłoszenia drużyna reprezentująca szkołę jest zobowiązana podać swój skład. 

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. Organizator nie zapewnia wyżywienia dla 

publiczności. 

17. Obowiązkiem drużyny jest: 

a) przestrzeganie postanowień Regulaminu; 

b) podać prawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym; 

c) wziąć udział we wszystkich przewidzianych dla drużyny elementach programu (szkoleniu, 

turnieju eliminacyjnym, a w przypadku awansu - turnieju finałowym), potwierdzając swą 

obecność na liście obecności. 

 

§ 4 System rywalizacji 
 

1. Małopolski Turniej Debat Historycznych składa się z 3 turniejów lokalnych odbywających się 

w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. 

2. W turnieju w Tarnowie i Nowym Sączu będzie uczestniczyć po 6 drużyn, w turnieju w 

Krakowie 12 drużyn.  

3. Do finału MTDH awansuje zwycięzca turnieju w Nowym Sączu, zwycięzca turnieju w 

Tarnowie oraz dwie najlepsze drużyny z turnieju w Krakowie. Zwycięskie drużyny zmierzą się w 

finale MTDH w Krakowie w dniu 17.03.2020 systemem pucharowym.  

4. Każda drużyna może wziąć udział tylko w jednym turnieju regionalnym, właściwym 

geograficznie dla siedziby szkoły.  

5. Drużyna może wziąć udział w innym niż właściwy regionalnie turniej eliminacyjny w przypadku 

gdy: 

a) Nie ma wolnych miejsc we właściwym turnieju regionalnym.  

b) Za zgodą Organizatora.  

6. Regionalny turniej eliminacyjny w Krakowie odbędzie się między 25.02.2020 a 27.02.2020 w 

Przystanku Historia przy ulicy Dunajewskiego 8 w Krakowie. Turniej potrwa jeden dzień a o 

dokładnym terminie poinformuje organizator najpóźniej na miesiąc przed wydarzeniem. 

W turnieju w Krakowie weźmie udział 12 drużyn z powiatów: Miasto Kraków, Wielicki, 

Proszowicki, Krakowski, Miechowski, Olkuski, Chrzanowski, Oświęcimski, Wadowicki, Suski, 

Myślenicki.  

7. Regionalny turniej eliminacyjny w Tarnowie odbędzie się między 18.02.2020 a 20.02.2020 w 

Ośrodku Dialogu Formacji i Misji Alegoria, Plac Kazimierza 5, Tarnów. Turniej potrwa jeden 

dzień a o dokładnym terminie poinformuje organizator najpóźniej na miesiąc przed 

wydarzeniem. 



W turnieju w Tarnowie weźmie udział 6 drużyn z powiatów: Miasto Tarnów, Tarnowski, 

Dąbrowski, Brzeski, Bocheński.   

8. Regionalny turniej eliminacyjny w Nowym Sączu odbędzie się między 25.02.2020 a 

27.02.2020 Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, ulica Lwowska 3.Turniej potrwa jeden dzień 

a o dokładnym terminie poinformuje organizator najpóźniej na miesiąc przed wydarzeniem. 

W turnieju w Nowym Sączu weźmie udział 6 drużyn z powiatów: Miasto Nowy Sącz, 

Nowosądecki, Gorlicki, Limanowski, Nowotarski, Tatrzański.  

 

§ 5 Przebieg turnieju 

 

1. Turniej odbywa się zgodnie z ustalonym przez Organizatorów harmonogramem. 

2. Podczas otwarcia turnieju drużyny zostaną podzielone na 2 grupy po 3 zespoły, w przypadku 

turnieju w Krakowie będą to 4 grupy po 3 zespoły. 

3. Zwycięzcy grup awansują do finału turnieju regionalnego. Zwycięzcy finałów regionalnych 

turniejów awansują do finału głównego.  

4. Tezy debat, składy grup oraz dokładny harmonogram zostaną podane uczestnikom najpóźniej 

21 dni przed rozpoczęciem turnieju regionalnego.  

5. Każda drużyna powinna wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu przed turniejem 

regionalnym. Szkolenia w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu odbędą się między 

14.01.2020 a 23.01.2020. O dokładnym terminie organizator poinformuje na co najmniej 2 

tygodnie przed wydarzeniem.  

6. O pozycji w grupie (tym samym o awansie drużyny do fazy finałowej) 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 ocenianą 

przez 5 sędziów. 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. 

7. Każda drużyna w ramach Turnieju weźmie udział co najmniej w 2 debatach. 

 

§ 6 Ocenianie debat 
 

1. Każdą debatę oceniają przedstawiciele Organizatorów łącznie. 

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. 

 

§ 6 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: 

a. Upomnieć mówców lub ich opiekunów. 

b. Zdyskwalifikować drużynę. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677) Organizatorzy informują, że: 

 administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizacją i 
przeprowadzaniem Turnieju jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który zapewnia odpowiednie środki ochrony tych 
danych i powołał w Instytucie inspektora danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych osobowych: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do 
korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa; tel. 225818511. 

 Uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania 
ich sprostowania. 

 Uczestnicy turnieju mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. dot. ochrony danych 
osobowych (tzw. RODO). 

 Podanie przez Uczestników Organizatorom danych  osobowych jest niezbędne do 

wzięcia udziału w Turnieju. 
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