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REGULAMIN UCZESTNICTWA
IV MISTRZOSTWA POLSKI DEBAT OKSFORDZKICH

§1.

Definicje:

MISTRZOSTWA – IV Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich 2016.
ORGANIZATOR – „Fundacja Edukacyjna G5”, ul. Słowackiego 27/5, 60-822 Poznań,
KRS 0000590232, NIP 7811919901 , REGON 363186124.
ZGŁASZAJĄCY – Placówka oświatowa szczebla ponadgimnazjalnego lub rada rodziców tej placów-
ki, zgłaszająca do udziału w Mistrzostwach Drużynę składającą się z 4 Mówców będących uczniami 
tej placówki i Opiekuna sprawującego nad nimi opiekę, stanowiącą reprezentację tej placówki.
MÓWCA – Uczeń placówki oświatowej Zgłaszającego, wchodzący w skład 4-osobowej drużyny de-
batanckiej w trakcie Mistrzostw.
OPIEKUN – Nauczyciel zatrudniony w placówce Zgłaszającego, wskazany w formularzu zgłosze-
niowym jako osoba sprawująca opiekę i odpowiedzialna za Mówców wchodzących w skład Druży-
ny Opiekuna.
DRUŻYNA – grupa Uczestników Mistrzostw składająca się z 4 Mówców tej samej Placówki
i Opiekuna.
FORMULARZ – Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
REGULAMIN – Regulamin Uczestnictwa IV Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich.

§2.

Organizatorem IV Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich 2016 jest Fundacja Edukacyjna G5.

§3.

1. Termin realizacji Mistrzostw ustala się na:
 1.1 I Etap Eliminacje – 18-20 marca 2016 r.
 1.2 II Etap Finały – 16-17 kwietnia 2016 r.
2. Miejscem realizacji Mistrzostw jest miasto Poznań. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji 
uczestnicy otrzymają odrębnie przed rozpoczęciem turnieju.

§4.

1. W Mistrzostwach udział bierze 75 drużyn.
2. Drużyna składa się z czterech Mówców i Opiekuna.
3. Mówcami mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
4. W ramach jednej drużyny wszyscy Mówcy muszą uczęszczać do tej samej szkoły ponadgimna-
zjalnej, tworząc reprezentację szkoły.
5. Opiekunem może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w placówce Zgłaszającego, wskazany 
w Formularzu rejestracyjnym przez Zgłaszającego.

§5.

1. Aby wziąć udział w Mistrzostwach należy wypełnić i wysłać elektroniczny Formularz rejestra-
cyjny dostępny na http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/ :
 1.1 Dane Zgłaszającego (Nazwa, adres, NIP).
 1.2 Dane Opiekuna Drużyny (Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 1.3 Dane Mówców (Imię i nazwisko, nr legitymacji szkolnej).



 1.4 Informacja o chęci skorzystania z noclegu.
 1.5 Podanie informacji dodatkowych.
 1.6 Informacja o zapoznaniu się z dokumentami oraz zgoda na przetwarzanie danych
 i wykorzystanie wizerunku.
2. Zgłaszający ma jednorazową możliwość zmiany składu Drużyny. Informacje o zmianie należy 
przesłać najpóźniej do dnia 17 marca 2016 roku na adres e-mail: mpdo.poznań@gmail.com. In-
formacja powinna zawierać dane (imię i nazwisko) Mówcy, który nie weźmie udziału w Mistrzo-
stwach oraz dane (imię i nazwisko, nr legitymacji szkolnej) Mówcy który ma zostać dopisany do 
Drużyny.
3. Rejestracja Drużyn rozpocznie się 18 stycznia 2016 roku o godz. 18.00 i potrwa najpóźniej do 31 
stycznia 2016 roku do godz. 18.00. Zgłoszenia wysłane przed rozpoczęciem bądź po zakończeniu 
terminu rejestracji nie będą uwzględniane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji.
5. Po wysłaniu Formularza Zgłaszający otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie wysłania 
Formularza zgłoszeniowego.
6. O udziale w Mistrzostwach decyduje kolejność nadesłań poprawnie wypełnionych Formularzy.
7. W ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia Organizator prześle na wskazany adres e-mail Zgła-
szającego fakturę VAT, o której mowa w §7, której terminowe opłacenie gwarantuje udział Drużyny 
w Mistrzostwach.
8. Organizator opublikuje na stronie http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/ listę Drużyn zakwa-
lifikowanych do udziału w Mistrzostwach najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rejestracji.
9. Zgłaszający za pośrednictwem Formularza może zgłosić maksymalnie dwie drużyny:
 9.1. Drużyna podstawowa, po pozytywnej weryfikacji, zostaje wpisana przez  Organizatora 
na listę uczestników i dopuszczona do I Etapu Mistrzostw.
 9.2. Drużyna rezerwowa może zostać zaproszona przez Organizatora do udziału
 w Mistrzostwach w wyniku naboru dodatkowego.
 9.3. Organizator przeprowadza nabór dodatkowy w sytuacji pozostania wolnych miejsc  
bądź zwolnienia się miejsc na liście uczestników.
 9.4. W ramach naboru dodatkowego pierwszeństwo mają Drużyny ze szkół nieposiadają-
cych swojej reprezentacji na liście zakwalifikowanych Drużyn.
 9.5. Drużyna rezerwowa zaproszona do udziału w Mistrzostwach otrzyma w ciągu 48 go-
dzin na wskazany adres e-mail fakturę VAT o której mowa w  §7.
10. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania i okazania na prośbę Organizatora legitymacji szkol-
nej w celu weryfikacji tożsamości.

§6.

1. Zgłaszający jest zobowiązany do wskazania Opiekuna Drużyny oraz podania danych kontakto-
wych Opiekuna.
2. Opiekun jest zobowiązany do sprawowania opieki nad Mówcami wchodzącymi w skład jego 
Drużyny i ponosi za nich odpowiedzialność.
3. Opiekun towarzyszy Mówcom w trakcie Mistrzostw. Opiekun jest odpowiedzialny za dopełnie-
nie wszelkich formalności związanych z uczestnictwem Drużyny w Mistrzostwach,
w tym w szczególności do:
 3.1. Uiszczenia przez Zgłaszającego opłaty zgodnie z §7 Regulaminu.
 3.2. Stawienia się drużyny na Mistrzostwach zgodnie ze wskazanym odrębnie harmonogra-
mem.
 3.3. Rejestracji drużyny w Sekretariacie Mistrzostw.
 3.4. Stawienie się drużyny na debatach zgodnie ze wskazanym odrębnie harmonogramem.
 3.5. Stawienie się Drużyny w miejscu zarezerwowanego noclegu dla Drużyny, jeżeli Zgłasza-
jący wskazał potrzebę zapewnienia miejsc noclegowych.



 3.6. Odbiór świadczeń na rzecz Drużyny, takich jak bony na posiłki i napoje, upominki.

§7.

1. Udział w Mistrzostwach jest odpłatny. Całkowity koszt wynosi 100,00 zł netto + VAT za Drużynę.
2. Opłatę ponosi się na podstawie faktury VAT przesłanej na wskazany przez Zgłaszającego adres 
e-mail, w terminie wskazanym na fakturze, przelewem na konto Organizatora:
 Fundacja Edukacyjna G5
 Bank Zachodni WBK 14 1090 2590 0000 0001 3190 9269 
 tytułem: MPDO 2016 – NAZWA SZKOŁY
3. Faktury o których mowa w ust. 2 przesłane zostaną wyłącznie pierwszym 75 Zgłaszającym, 
a w sytuacji zwolnienia się miejsc – kolejnym Zgłaszającym.
4. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Drużyny
z udziału w Mistrzostwach.
5. Opłata nie podlega zwrotowi.

§8.

1. Organizator zapewnia Drużynie noclegi jeżeli:
 1.1. Szkoła w której uczą się Mówcy zlokalizowana jest poza miastem Poznań
 i powiatem poznańskim.
 1.2. Zapotrzebowanie na nocleg zostało uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym Druży-
ny.
 1.3. Drużyna uiściła opłatę za udział w Mistrzostwach we wskazanym terminie i została 
zakwalifikowana do udziału w Mistrzostwach.
2. Zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rezerwacji o której mowa w ust. 1:
 2.1. Jeżeli Zgłaszający dokona zgłoszenia zapotrzebowania na miejsca noclegowe,
 a następnie Drużyna odstąpi od skorzystania z noclegu bez uprzedniego poinformowania 
Organizatora w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed zarezerwowaną datą.
 2.2. W wysokości kosztów poniesionych przez Organizator w konsekwencji niewykorzysta-
nej rezerwacji na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
3. Noclegi o których mowa w ust. 1 zapewniane będą w hostelach i akademikach na terenie miasta 
Poznania, w pokojach wieloosobowych (2-10 osobowych), koedukacyjnych, z łazienką wspólną na 
korytarzu lub łazienką przy pokoju. O przydziale miejsc noclegowych decyduje Organizator.

§9.

1. Organizator dopuszcza udział kibiców, dodatkowych opiekunów i innych osób w Mistrzostwach 
w charakterze publiczności. Ich udział w charakterze publiczności nie może jednak utrudniać pro-
wadzenia debat. Marszałek ma prawo wyproszenia z sali osób zakłócających przebieg debaty.
2. Organizator nie zapewnia wyżywienia i noclegu kibicom, dodatkowym opiekunom i innym oso-
bom towarzyszącym Drużynom.

§10.

1. Podczas Mistrzostw obowiązują zasady debaty oksfordzkiej, udostępnione na stronie interneto-
wej Organizatora http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/  w dziale ZASADY DEBATY OKSFORDZ-
KIEJ.
2. Dane kontaktowe do Organizatora dostępne są na http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/ 
w dziale KONTAKT.



§11.

1. Drużyny zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych oso-
bowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakre-
sie związanym z uczestnictwem Drużyny w Mistrzostwach.
2. Drużyny zobowiązane są do wyrażenia zgody do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywa-
nia do celów marketingowych przez Organizatora zdjęć i nagrań z wizerunkiem Drużyny bez ko-
nieczności 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, reklamowych 
przez Organizatora.

§12.

1. Ustanawia się Wysoką Komisję, do której kompetencji należy:
 1.1 Rozpatrywanie zapytań związanych z wykładnią regulaminu, sposobem jego interpreta-
cji; zwanych dalej zapytaniami.
 1.2 Rozpatrywanie protestów związanych ze złamaniem regulaminu przez składy oceniają-
ce (jury i eksperta) i/lub marszałka/sekretarza; zwanych dalej protestami.
2. W skład Wysokiej Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby wskazane przez Organizatora.
3. Skład Wysokiej Komisji odpowiedzialnej za wydanie rozstrzygnięcia w zakresie protestu zostaje 
podany przez Sekretariat Mistrzostw do wiadomości Drużyn wraz z otworzeniem debat danego 
dnia. W skład Wysokiej Komisji odpowiedzialnej za wydanie rozstrzygnięcia
w zakresie protestu nie wchodzą osoby będące w składzie oceniającym debatę (jurorzy, ekspert) 
stanowiącą przedmiot protestu.
4. Rozstrzygnięcia Wysokiej Komisji są podejmowane na posiedzeniach niejawnych.
 4.1 Na posiedzenia Wysokiej Komisji mogą zostać zaproszeni przedstawiciele zaintereso-
wanych stron i/lub osoby wchodzące w skład zespołów oceniających (jurorzy, ekspert), jeżeli roz-
strzygnięcie dotyczy protestu.
 4.2 Rozstrzygnięcia są przekazywane bezpośrednio do wnioskodawcy/zainteresowanych 
stron.
 4.3 Protest musi zostać zgłoszony w dniu, w którym drużyna strony uważającej siebie za 
poszkodowaną odbywała debatę. Protesty złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Rozstrzygnięcia w zakresie zapytań mogą być przedstawiane zainteresowanym na piśmie lub 
ustnie i są ogłaszane w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia zapytania, natomiast jeżeli skarga lub zapy-
tanie wpłynie w dniu, w którym odbywają się debaty w ramach Mistrzostw rozstrzygnięcia, w obu 
przypadkach, zapadają w tym samym dniu.
6. Rozstrzygnięcia w zakresie protestów przedstawiane są ustnie i są ogłaszane w dniu ich złoże-
nia.
7. Rozstrzygnięcia Wysokiej Komisji są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.
8. Wszelkie pytania związane z regulaminem można kierować na adres e-mail: 
mpdo.poznań@gmail.com lub osobiście do Sekretariatu Mistrzostw. Protesty należy kierować bez-
pośrednio do Sekretariatu Mistrzostw.

§13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
2. Komitet Organizacyjny ma wyłączne prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji Drużyny
z Mistrzostw.
3. Od decyzji Komitetu Organizacyjnego nie przysługuje odwołanie.


