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REGULAMIN 

Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Statystyczny Turniej Debat Oksfordzkich (zwany dalej Turniejem) to wydarzenie regionalne, którego 

celem jest rozwinięcie umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie 

publicznego przemawiania i nauki merytorycznego, przejrzystego prowadzenia sporu przy jednoczesnym 

upowszechnianiu wiedzy o województwie dolnośląskim, Polsce i Europie, z wykorzystaniem dostępnych 

danych statystycznych. 

2. Turniej odbywa się pod ogólnym tytułem Statystyczny Turniej Debat Oksfordzkich. Rozwój ekonomiczny 

i społeczny Dolnego Śląska, Polski i Europy. 

3. Przebieg Turnieju odbywa się według harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1 i opublikowanego na 

stronie internetowej Turnieju wroclaw.stat.gov.pl 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3. 

§ 2. Struktura Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich 

1. Turniej składa się z następujących elementów: 

a) Turniejów Eliminacyjnych (zwanych dalej Eliminacjami) odbywających się we Wrocławiu, Jeleniej Górze, 

Legnicy i Wałbrzychu. 

b) Turnieju Finałowego (zwanego dalej Finałem) odbywającego się we Wrocławiu.  

2. W jednym Turnieju Eliminacyjnym może startować nie więcej niż 8 drużyn, a każda szkoła może wystawić 

maksymalnie trzy drużyny. 

3. W zależności od liczby zgłoszeń i ich struktury mogą ulec zmianie miejsca rozgrywania Turniejów 

Eliminacyjnych, a ich liczba może być mniejsza od 4. 

4. W Finale wystartują 4 drużyny.  

5. W każdym etapie (rundzie) Turnieju drużyny uczestniczą maksymalnie w 3 debatach. 

§ 3. Organizatorzy 

1. Turniej odbywa się z inicjatywy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, który dalej zwany jest 

Organizatorem. 
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2. W zakresie wszelkich czynności związanych z organizacją i przebiegiem Turnieju organizatorzy są 

reprezentowani przez Koordynatora Turnieju. Koordynator Turnieju może upoważnić inne osoby do 

wykonywania swoich zadań we wskazanym zakresie. 

3. Dane kontaktowe Koordynatora Turnieju: 

Alicja Pietrusiewicz, tel. 71 3716363, e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl  

§ 4. Uczestnicy 

1. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa 

dolnośląskiego. 

2. Debaty odbywają się w języku polskim. 

3. W eliminacjach biorą udział nie więcej niż 32 drużyny. 

4. Drużyna składa się z czterech osób, w tym Kapitana. 

5. Drużyna reprezentuje szkołę. Skład drużyny mogą stanowić uczniowie z różnych klas danej szkoły. 

6. Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać status ucznia szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej zarówno w dniu zgłoszenia, jak i w dniu rozpoczęcia Turnieju. Status ucznia stwierdza 

się na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej, która winna być okazana na żądanie organizatorów. 

7. W ramach Turnieju można być członkiem tylko jednej drużyny. 

8. Uczestnicy są obowiązani: 

a) przestrzegać postanowień Regulaminu oraz jego załączników; 

b) zachowywać się w sposób godny i właściwy dla rangi Turnieju; 

c) przestrzegać powszechnie przyjętych zasad fair-play. 

9. Wszystkim uczestnikom przysługują jednakowe pakiety informacyjne i promocyjne, dostarczone przez 

Organizatora. 

10. Uczestnikami Turnieju są również Mentorzy – opiekunowie drużyn. Mogą nimi być nauczyciele lub inne 

osoby upoważnione przez szkołę. Jeden Mentor może opiekować się tylko jedną drużyną. 

11. Główne zasady dotyczące pomocy Mentorów dla drużyn są następujące: 

a) wyjaśniają członkom zespołu podstawowe zasady uczestnictwa w Turnieju, zwracając uwagę na ważne 

kwestie regulaminowe dotyczące przebiegu debat i ich punktowania; 

b) po ogłoszeniu przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu tez (tematów) debat mogą wskazywać 

uczestnikom źródła danych pozwalające na właściwe przygotowanie się do Turnieju; 

c) mogą konsultować linię argumentacyjną po jej samodzielnym przygotowaniu przez uczestników, a także 

strategię przebiegu debat; 

d) nie biorą czynnego udziału w debatach; 

e) towarzyszą i opiekują się uczestnikami w trakcie Eliminacji i Finału. 

mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl
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§ 5. Zasady zgłoszeń 

1. Rekrutacja odbędzie się w terminie określonym w Załączniku nr 1. 

2. Zgłoszeń do Turnieju można dokonywać w trakcie trwania rekrutacji na formularzu, stanowiącym 

Załącznik nr 2, udostępnionym na stronie internetowej Turnieju.  

3. O dopuszczeniu drużyny do udziału w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Jeżeli w chwili zgłoszenia drużyny wszystkie dostępne miejsca są zajęte, drużynę umieszcza się na liście 

rezerwowej. W przypadku rezygnacji drużyn dopuszczonych do udziału w Turnieju, ich miejsca zajmują 

kolejne drużyny z listy rezerwowej. 

5. Organizatorzy informują drużynę o aktualnym statusie jej zgłoszenia drogą mailową niezwłocznie po: 

a) przyjęciu zgłoszenia; 

b) odmowie przyjęcia zgłoszenia; 

c) późniejszej zmianie statusu zgłoszenia, w szczególności uzyskania prawa udziału w turnieju po 

przeniesieniu z listy rezerwowej. 

6. Organizatorzy odmawiają przyjęcia zgłoszenia, jeżeli nie odpowiada ono przepisom Regulaminu lub jest 

z innych przyczyn niedopuszczalne, w szczególności niekompletne lub zawiera nieprawdziwe informacje. 

Organizatorzy zawiadamiają zgłaszającego o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia. 

§ 6. Formularz zgłoszeniowy 

1. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego na 

stronie internetowej Turnieju. 

2. Warunkiem skuteczności zgłoszenia drużyny jest dołączenie 5 oświadczeń podpisanych przez 

uczestników na formularzach stanowiących załączniki 2a i 2b, które zawierają akceptację niniejszego 

Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych 

określa załącznik 2c.  

3. Zgłoszenia należy przekazać Koordynatorowi Turnieju osobiście lub pocztą elektroniczną jako skan. Przy 

zgłoszeniu elektronicznym drużyna jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów zgłoszeń w dniu 

pierwszej debaty.  

4. Postanowienia punktu 3 dotyczą także sytuacji zmiany składu drużyny w stosunku do dokonanego 

zgłoszenia. Skład drużyny może ulec zmianie najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej debaty Turnieju.  

5. Nie ma możliwości zastąpienia członka drużyny uczestniczącego w pierwszym etapie Turnieju 

Eliminacyjnego przez inną osobę w jego drugim etapie lub w Finale. W udokumentowanych przypadkach 

choroby uczestnika lub zbieżności terminów finałów innych konkursów przeznaczonych dla tej samej 

grupy uczestników, dopuszczalny będzie udział drużyny w składzie 3 osób. W takim przypadku jeden  

z uczestników będzie występować w dwóch rolach. Postanowienie to nie ma zastosowania dla pierwszego 

etapu Turnieju Eliminacyjnego, w którym drużyna występuje w składzie 4 osób. 
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6. Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu, służą do przekazywania wszystkich informacji związanych z 

uczestnictwem w Turnieju.  

7. Uczestnicy zobowiązują się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na oficjalnej 

stronie internetowej Turnieju. 

§ 7. Szkolenia dla Mentorów 

1. Szkolenia dla Mentorów służą rozwianiu wątpliwości regulaminowych i praktycznemu przetestowaniu 

przebiegu debat. Udział w szkoleniach nie jest obowiązkowy. 

2. Szkolenia odbędą się w siedzibie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz w zależności od potrzeb w 

jego oddziałach w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Przewidywany czas szkolenia – 2 godziny. 

3. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony na stronie internetowej Turnieju oraz 

dostarczony Mentorom na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 

§ 8. Przebieg Eliminacji 

1. Organizatorzy dokonują przydziału drużyn do określonych w § 2 miast, w których rozgrywane będą 

Turnieje Eliminacyjne, zgodnie z zasadą bliskości terytorialnej z uwzględnieniem następujących warunków:  

a) w przypadku zgłoszenia się do Turnieju od 25 do 32 drużyn zostaną zorganizowane 4 Turnieje 

Eliminacyjne.  

b) gdy do Turnieju zgłosi się mniej drużyn niż 25, liczba organizowanych Turniejów Eliminacyjnych może 

zostać odpowiednio zmniejszona.  

c) w każdym Turnieju Eliminacyjnym może rywalizować od 2 do 8 drużyn, dla których tworzy się jedną lub 

dwie grupy.  

d) w przypadku udziału dużej liczby drużyn z danej części województwa dolnośląskiego o ich przydziale do 

najbliższego miasta, w którym będzie rozgrywany Turniej Eliminacyjny decyduje kolejność zgłoszeń.  

e) Organizatorzy poinformują wszystkie drużyny o przydziale do poszczególnych Turniejów Eliminacyjnych 

niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.  

2. Najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia danego etapu Turnieju organizatorzy podają 

uczestnikom do wiadomości:  

a) szczegółowy harmonogram Turnieju, 

b) składy grup w Eliminacjach, 

c) tezy (tematy) trzech debat przypisanych do danego etapu Turnieju. 

3. Rywalizacja odbywa się zasadniczo w grupach obejmujących 4 drużyny, lecz w zależności od liczby 

zgłoszeń: 

a) grupy mogą liczyć mniej niż 4 drużyny;  

b) wyjątkowo w przypadku uczestnictwa w Turnieju Eliminacyjnym  5 drużyn rywalizacja odbywa się w 

grupie pięciodrużynowej.  
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4. Gdy liczba drużyn W Turnieju Eliminacyjnym wynosi od 6 do 8, tworzy się 2 grupy, a Eliminacje mają 

charakter dwustopniowy.  

a) drużyny uczestniczące w poszczególnych Turniejach Eliminacyjnych zostają podzielone na grupy  

w drodze losowania.  

b) do drugiej rundy Eliminacji awansują drużyny z pierwszych i drugich miejsc obu grup.  

c) do Finału awansuje zwycięzca drugiej rundy Eliminacji.  

5. Gdy w Turnieju Eliminacyjnym uczestniczy nie więcej niż 5 drużyn tworzy się jedną grupę, a Eliminacje 

mają charakter jednostopniowy. Zwycięzca grupy awansuje od razu do Finału.  

6. Drużyny rywalizują w grupach systemem „każda z każdą”. Wyjątkiem od tej zasady jest rywalizacja  

w grupie pięciodrużynowej, w której każda drużyna odbywa 2 debaty z wylosowanymi przeciwnikami. 

§ 9. Ogólne zasady oceniania 

1. W trakcie Eliminacji i Finału drużyny będą oceniane systemem punktowym przez wskazanych przez 

Organizatorów Jurorów. Szczegółowe zasady oceniania zamieszczone są w Załączniku nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. W celu wyłonienia zwycięzcy pojedynku, gdy drużyny uzyskają jednakową liczbę punktów, 

przeprowadzana jest dogrywka, w której bierze udział jedna osoba wskazana przez drużynę. Jury musi 

wyłonić zwycięzcę tego pojedynku.  

3. O awansie decyduje w pierwszej kolejności liczba zwycięstw, a w drugiej kolejności liczba punktów. 

4. Przy klasyfikacji drużyn o jednakowej liczbie punktów o kolejności miejsc decydują kolejno: 

a) punkty za umiejętne wykorzystanie danych statystycznych; 

b) punkty za argumentację; 

c) punkty za kontrargumentację; 

d) punkty za spójność przekazu; 

e) losowanie. 

 § 10. Przebieg Finału 

1. Finał Turnieju odbędzie się we Wrocławiu. 

2. W Finale występują 4 drużyny - zwycięzcy czterech Turniejów Eliminacyjnych. 

3. Jeśli zostaną rozegrane 3 Turnieje Eliminacyjne, grupę finałową uzupełni ta drużyna z drugich miejsc, 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów w debatach ze zwycięzcami Turniejów Eliminacyjnych. 

4. Finał rozegrany będzie systemem pucharowym: 

a) na zasadzie losowania 4 drużyny podzielone będą na 2 pary, a następnie zwycięzcy tych pojedynków 

odbędą Debatą Finałową; 
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b) zwycięzcą Turnieju zostanie zwycięzca Debaty Finałowej, a trzecie miejsce zajmie przegrana drużyna, 

która zdobędzie więcej punktów. 

5. W Turnieju Finałowym obowiązują identyczne zasady punktowania, jak w Turniejach Eliminacyjnych.  

§ 11. Format debaty 

1. Format debaty obowiązujący podczas Turnieju określa niniejszy Regulamin oraz Załącznik nr 3 

„Szczegółowe Zasady Debaty”. 

2. W debacie udział biorą dwie strony określane Drużyną Propozycji i Drużyną Opozycji. 

3. Debata odbywa się nad tezą. 

4. Debatę prowadzi Marszałek Turnieju. Marszałek może wykonywać swoje zadania przy asyście Sekretarza. 

5. Przebieg debaty obejmuje: 

a) rozpoczęcie, w tym przedstawienie drużyn; 

b) wystąpienia mówców; 

c) ocena wystąpień; 

d) ogłoszenie wyniku i udzielanie informacji zwrotnych. 

6. Mówcy występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy propozycji. 

7. Czas wystąpienia mówcy nie może przekroczyć 5 minut. 

8. Jeśli warunki lokalowe na to pozwolą, debaty eliminacyjne i finałowe odbędą się przy udziale 

publiczności. 

§ 12. Wyróżnienia i nagrody 

1. Laureaci Turnieju otrzymują nagrody.  

2. Lista nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Turnieju. 

3. Wszyscy uczestnicy Finału otrzymują certyfikaty i upominki. 

4. Tytuł Najlepszego Mówcy przyznaje się uczestnikowi, który otrzymał najwyższą sumę punktów w ramach 

oceny indywidualnej w trzech debatach, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla uczestnika.  

W przypadku równej liczby punktów decyduje wyższe miejsce drużyny w klasyfikacji końcowej. 

§ 13. Składanie protestów 

1. W trakcie Turnieju drużyna może złożyć protest na naruszenie przepisów Regulaminu. Protest powinien 

zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, oraz zwięzłe uzasadnienie. Od ocen Jurorów 

protest nie przysługuje. 

2. Protesty rozstrzyga Komisja w składzie 3 osób wskazanych przez Organizatorów. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez drużynę Organizatorzy wzywają ją do przestrzegania 

Regulaminu. Organizatorzy mogą zdyskwalifikować drużynę, która nie zastosuje się do wezwania. W 

przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Organizatorzy mogą zdyskwalifikować drużynę bez 
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wcześniejszego wezwania do przestrzegania Regulaminu. Drużyna ponosi konsekwencje naruszenia 

Regulaminu przez jej członka. Decyzja w sprawie dyskwalifikacji jest ostateczna. 

§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Za wszystkie podstawowe kwestie organizacyjne odpowiadają Organizatorzy. Dotyczy to w szczególności 

obsady stanowisk Marszałka, Sekretarza, Jurorów, wyboru tez debat, ustalania ich kolejności. 

2. Organizatorzy rozstrzygają kwestie nieujęte w Regulaminie oraz dokonują wiążącej interpretacji 

przepisów Regulaminu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia zdarzeń 

nieprzewidzianych. 
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Załącznik nr 1  

 

Harmonogram Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich 

 

 

1. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń drużyn do Turnieju (§ 5 Regulaminu): 2 października 

2020r. 

2. Szkolenia dla Mentorów (§ 7): 5–9 października 2020 r. 

3. Pierwsza runda Turniejów Eliminacyjnych (§ 8): 19-23 października 2020 r. 

4. Druga runda Turniejów Eliminacyjnych (§ 8): 3-9 listopada 2020 r. 

5. Finał Turnieju (§ 1, § 9): 19 listopada 2020 r. 

 

Daty określone w p. 2-5 w podziale na poszczególne miasta zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Turnieju oraz przesłane mailowo uczestnikom najpóźniej na 21 dni przed wskazaną datą początkową. 
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Załącznik nr 2. 

 

Formularz zgłoszeniowy drużyny 

 

1. Nazwa szkoły: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

2. Adres szkoły: 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

3. Członkowie drużyny (imię, nazwisko) 

a) Kapitan  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Dane Mentora (imię, nazwisko): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Warunkiem skutecznego zgłoszenia drużyny jest dołączenie 5 podpisanych indywidualnych oświadczeń 
uczestników Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich (4 członków drużyny oraz Mentora) wraz ze 
zgodami na przetwarzanie danych osobowych i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu według 
wzorów z załączników 2a i 2b. 
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Załącznik nr 2a 

Oświadczenie i zgoda członka drużyny 

 

 

Oświadczenie uczestnika Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich. 

 

       ..........................................                                                        .………………………………………………………………………….  

(data) (podpis uczestnika lub w przypadku osoby 
niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna 
prawnego) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Oławskiej 
31, 50-950 Wrocław, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich/mojego dziecka* danych osobowych w związku z udziałem w Statystycznym Turnieju 
Debat Oksfordzkich i jego promowaniem, dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania 
przebiegu Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, a także w celach informacyjnych związanych  
z organizacją i przebiegiem Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, za pośrednictwem środków 
masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych, na publikowanie wyników zawodów poszcze-
gólnych stopni Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu mojego/mojego dziecka* oraz 
wykorzystywanie zdjęć i nagrań (video, głosowych) z wizerunkiem i głosem moim/mojego dziecka* bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć  
i nagrań (video, głosowych), w tym za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowa-
dzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Statystycznego Turnieju 
Debat Oksfordzkich i popularyzacji statystyki publicznej. Nieodpłatna zgoda, o której mowa powyżej 
odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wize-
runku i głosu na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, na nagraniach (video, głosowych), 

b) wprowadzania do obrotu,  
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub 

sieci telefonii komórkowej,  
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),  
e) publicznego odtwarzania,  

Imię i nazwisko członka drużyny  

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)   -   -     

Adres e-mail   

Klasa  
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f) wystawiania,  
g) wyświetlania,  
h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz nadawania za pośrednictwem satelity.  
Ponadto, zgoda obejmuje możliwość poddawania wizerunku uczestnika stosownym obróbkom koniecznym 
w zakresie niezbędnym do realizacji wymogów co do jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w 
polach w eksploatacji, w odniesieniu do każdego etapu Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich.  

 

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

       ..........................................                                                        .………………………………………………………………………….  

(data) (podpis uczestnika lub w przypadku osoby 
niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna 
prawnego) 
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Załącznik nr 2b 

 

Oświadczenie i zgoda Mentora 

 

 

Oświadczenie Mentora Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich  

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich. 

 

            .................................................                                                             ……………………………………………………………………  

   (data)   (podpis Mentora) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Oławskiej 
31, 50-950 Wrocław, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich danych osobowych w związku z udziałem w Statystycznym Turnieju Debat 
Oksfordzkich i jego promowaniem, dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania 
przebiegu Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, a także w celach informacyjnych związanych z 
organizacją i przebiegiem Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, za pośrednictwem środków 
masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych, na publikowanie wyników zawodów 
poszczególnych stopni Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i głosu oraz wykorzystywanie zdjęć  
i nagrań (video, głosowych) z moim wizerunkiem i głosem bez konieczności każdorazowego ich 
zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań (video, głosowych), w tym za 
pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w 
tym w szczególności w celu promocji Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich i popularyzacji 
statystyki publicznej. Nieodpłatna zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego 
(nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu na następujących 
polach eksploatacji:  

a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 
fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, na nagraniach (video, 
głosowych), 

b) wprowadzania do obrotu,  
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub 

sieci telefonii komórkowej,  
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),  
e) publicznego odtwarzania,  

Imię i nazwisko Mentora  

Data urodzenia (dd-mm-rrrr)   -   -     

Adres e-mail   
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f) wystawiania,  
g) wyświetlania,  
h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 

naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity. 
 

Ponadto, zgoda obejmuje możliwość poddawania wizerunku uczestnika stosownym obróbkom koniecznym 
w zakresie niezbędnym do realizacji wymogów co do jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w 
polach w eksploatacji, w odniesieniu do każdego etapu Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich.  

 

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą. 

 

.................................................                                                             ……………………………………………………………………  

   (data)   (podpis Mentora) 
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Załącznik nr 2c. Klauzula informacyjna 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  

ZE STATYSTYCZNYM TURNIEJEM DEBAT OKSFORDZKICH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu; ul. Oławska 31, 
50-950 Wrocław – dalej „Administrator”.  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: 
IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.  

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w  związku z wyrażoną przez 
uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji 
i przeprowadzenia Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, a także przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego, dokumentowania Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, publikowania wyników 
oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem wydarzenia za pośrednictwem środków masowego 
przekazu, w tym mediów społecznościowych. 

4. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych  
i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi osobie zainteresowanej wzięcie udziału 
w Statystycznym Turnieju Debat Oksfordzkich. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych  

Odbiorcą danych osobowych w niezbędnym zakresie będzie Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz 
podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających 
realizację Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, a także w związku z publikowaniem przebiegu 
wydarzenia, odbiorcy środków masowego przekazu.  

6. Okresy przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia zakończenia zawodów. 

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

a) prawo do dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych 
danych oraz uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne 
przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania, 

c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły 
inne przeciwskazania prawne, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym 
wycofania zgody), 

e) prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych. 

mailto:IOD_USWRO@stat.gov.pl
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9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom 
międzynarodowym.  

10. Dodatkowe informacje 

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych. 
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Załącznik nr 3. 

Szczegółowe zasady debaty 

§ 1. Organizacja debaty 

1. Debata Oksfordzka składa się z czterech części: 

a)   Rozpoczęcie debaty przez Marszałka, powitanie zebranych i przypomnienie najważniejszych reguł. 

b)   Przemówienia – naprzemienne wystąpienia członków obu drużyn. 

c)   Ocena wystąpień przez Jurorów. 

d)   Udzielanie informacji zwrotnych i przekazywania wyników. 

§ 2. Uczestnicy debaty 

1. W debacie biorą udział: 

a) Marszałek - prowadzi całą debatę, przedstawia i zapowiada mówców, dba o kulturę słowa, poziom 
debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje, w szczególnych sytuacjach 
(zakłócających przebieg debaty) ma prawo wyprosić z sali debat. 

b) Drużyna Propozycji - pełni rolę „proponujących” tezę. Podstawowym zadaniem drużyny Propozycji jest 
udowodnienie prawdziwości tezy. Mówcy, w toku swoich wystąpień, muszą swoją argumentacją wykazać, 
że zawarte w tezie postulaty bądź stwierdzenia są słuszne lub prawdziwe. 

c) Drużyna Opozycji - to drużyna „obalająca” tezę, której zadaniem jest wykazanie, że stwierdzenia→ 
wskazane przez Propozycję w tezie są błędne lub nieprawdziwe. Drużyna Opozycji argumentuje przeciw 
tezie, starając się jednocześnie wykazać błędy w argumentacji przeciwnika. To przede wszystkim na 
Opozycji spoczywa ciężar kontrargumentacji w debacie. 

d) Jury w składzie określonym w § 5 - przyznaje punkty za całość wypowiedzi m.in. za argumentację 
(badania, źródła, eksperci w danej dziedzinie); ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, 
przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia. 

e) Sekretarz - informuje o czasowym przebiegu/upływie debaty. 

f) Publiczność. 

§ 3. Przebieg i struktura debaty 

1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji (P), a którą próbuje obalić strona 
Opozycji (O). 

2. Struktura debaty: 

a) Debatę rozpoczyna 1. mówca Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy 
poszczególnych stron:  

1. mówca P → 1. mówca O →  

2. mówca P → 2. mówca O →  

3. mówca P → 3. mówca O →  

4. mówca P → 4. mówca O (debatę zawsze kończy 4. mówca strony Opozycji). 

b) Każdy z mówców ma 5 min na swoje wystąpienie.  

c) W trakcie przemowy mówcy, członkowie drużyny przeciwnej mogą wielokrotnie sygnalizować poprzez 
podniesienie ręki chęć zadania pytania lub podania informacji. Pytanie lub informacja powinny odnosić 
się do treści wystąpienia mówcy. 

d) Mówca obowiązek przyjąć dwa pytania/dwie informacje. W momencie zadawania pytania lub podawania 
informacji czas przeznaczony dla mówcy nie jest zatrzymywany. Mówca może przyjąć więcej pytań niż dwa. 
O przyjęciu pytania decyduje mówca.  

e) Przyjęcie pytania odbywa się poprzez wskazanie dłonią i poproszenie oponenta o przedstawienie 
pytania lub informacji. Mówca powinien zwięźle ustosunkować się do treści pytania lub informacji. 

f) Czas pytania lub informacji nie może przekroczyć 10 sekund pod rygorem odebrania głosu przez 
Marszałka. 
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g) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza to, że od 
momentu wskazanego przez Sekretarza do końca wystąpienia zostało pół minuty i nie można zadawać 
mówcy/mówczyni kolejnych pytań/informacji. Jeśli jednak pytanie zostanie zasygnalizowane wcześniej, a 
mówca będzie czekał do czasu chronionego i nie przyjmie pytania otrzyma punkty ujemne. 

3. Mówcy nie mają możliwości korzystania podczas debaty z urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, 
tablety itp.). 

4. W trakcie wystąpień własnych mówców lub mówców drużyn przeciwnych członkowie drużyn nie powinni 
się porozumiewać werbalnie.  

5. Zabronione są gesty i zachowania, mające na celu rozpraszanie przeciwników. 

6. Wszystkich uczestników debat obowiązują wysokie zasady kultury osobistej, odpowiednie formy 
grzecznościowe zwracania się do innych osób oraz oficjalny strój.  

7. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której każdy z Jurorów przyznaje punkty (przy 
uwzględnieniu przyznanych punktów ujemnych). 

8. Marszałek ogłasza wynik debaty, a jeden z Jurorów udziela informacji na temat punktów ujemnych. 

§ 4. Role mówców 

Każdy mówca posiada pewną określoną rolę, którą powinien starać się wypełnić w trakcie trwania debaty:  

Pierwsi Mówcy – rozpoczynają debatę. Ich zadaniem jest przedstawienie i wytłumaczenie jak drużyna 
rozumie daną tezę oraz przedstawienie kilku najważniejszych argumentów. 

Drudzy Mówcy – ich celem jest rozwinięcie argumentacji, mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów.  

Trzeci Mówcy – powinni skupić się w swych wystąpieniach na kontrargumentacji, mogą ewentualnie podać 
dodatkowe argumenty. 

Czwarci mówcy – ich zadaniem jest podsumowanie debaty i dokonanie swoistego resume stanowiska 
swojej drużyny, nie wnosząc dodatkowych argumentów. 

§ 5. Ocena wystąpień 

1. Debatę ocenia nieparzysta liczba Jurorów w liczbie: 

a) 3 w fazie eliminacji; 

a) 5 w fazie finałowej; 

2. W ramach oceny całkowitej Juror przyznaje drużynie od 0 do 100 punktów, w tym: 

a) 0-40 punktów w ramach oceny indywidualnej; 

b) 0-50 punktów w ramach oceny drużynowej; 

c) 0-10 punktów w ramach werdyktu. 

3. W ramach oceny indywidualnej Juror punktuje następujące elementy: 

a) struktura wystąpienia (0-3 punków); 

b) komunikacja werbalna (0-3 punktów); 

c) komunikacja niewerbalna (0-2 punktów); 

d) przyjęcie pytań lub informacji (0-1 punktów); 

e) wypełnienie roli danego mówcy określonej w § 1 (0-1 punktów). 

4. W ramach oceny drużynowej Juror punktuje następujące elementy: 

a) spójność drużyny (0-5 punktów); 

b) definiowanie linii sporu (0-5 punktów); 

c) linia argumentacyjna drużyny (0-10 punktów); 

d) kontrargumentacja (0-10 punktów); 

e) umiejętne wykorzystanie źródeł informacji, w tym źródeł statystycznych (0-20 punktów). 
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5. Werdykt to subiektywna ocena Jurora jak drużyny wypadły względem siebie. Juror dysponuje 10 
punktami i musi je rozdzielić starając się oddać proporcję przewagi jednej drużyny nad drugą. Nie może 
wytypować remisu. Werdykt może wyglądać następująco: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 4:6, 3:7, 2:8, 1:9 lub 0:10. 

6. Punkty ujemne: 

a) argument ad personam – minus 4 do 8 punktów 

b) przeszkadzanie lub niestosowne zachowanie – minus 2 do 4 punktów 

c) korzystanie z urządzeń mobilnych – minus 5 punktów 

d) przekroczenie czasu wystąpienia – minus 1 punkt. 

§ 6. Losowanie stron debaty 

1. Losowanie stron debaty (Propozycja, Opozycja) odbywa się 10 minut przed rozpoczęciem debaty w sali, 
w której będzie odbywać się debata. 

2. Losowanie przeprowadza Marszałek lub osoba pełniąca rolę Jurora technicznego. W losowaniu 
uczestniczą także po jednym mówcy reprezentującym obie drużyny. 

§ 7. Kwestie sporne 

1. Na potrzeby Turnieju Organizator może powołać Komisję, której zadaniem będzie rozpatrywanie zapytań 
związanych z regulaminem oraz jego interpretacją, jak też protesty drużyn, związane ze składem 
oceniającym i prowadzącym debatę. 

2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez organizatora. 

3. Rozstrzygnięcia są podejmowane ustnie lub pisemnie na posiedzeniach Komisji. 

4. Protest musi być zgłoszony w dniu, w którym drużyna zgłaszająca protest, odbyła debatę. 

5. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu. 

 

 


