
 
 

  
 

Str. 1/8 

 

Regulamin 

Turnieju Debat Oksfordzkich dla młodzieży 

„Historia w słowie zamknięta” 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa 

w Turnieju Debat Oksfordzkich dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych „Historia w słowie zamknięta” (zwanego dalej „Turniejem”) 

oraz tryb przeprowadzenia Turnieju. Niniejszy Turniej realizowany jest w ramach 

projektu pod nazwą Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (dalej: 

RODEH), współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach 

X Edycji Programu „Patriotyzm Jutra” w roku 2018.  

2. Organizatorem Turnieju jest Centrum Europejskie Natolin (dalej: CEN), ul. 

Nowoursynowska 84, 02–797 Warszawa. Turniej prowadzony jest przez zamiejscowy 

oddział CEN, Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 

90–361 Łódź.  

3. Działania RODEH swoim patronatem objęli:  

— Łódzki Kurator Oświaty;  

— Instytut Pamięci Narodowej — Oddział w Łodzi;  

— Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;  

— Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.  

4. Partnerami i instytucjami współpracującymi przy realizacji zadania są także: 

— Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;  

— Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

— Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu;  



 
 

  
 

Str. 2/8 

— Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi;  

— Stowarzyszenie „Obszary Kultury” z siedzibą w Łodzi.  

5. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

z terenu całej Polski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

6. Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny.  

 

§ 2 

Cele turnieju 

1. Rozwijanie umiejętności kulturalnej wymiany poglądów oraz rozstrzygania sporów 

zgodnie z zasadami szacunku wobec rozmówcy oraz posiadanej przez niego wiedzy.  

2. Rozwijanie umiejętności skutecznego przemawiania na forum publicznym oraz 

kształtowanie postawy zgodnej z regułami kulturalnego funkcjonowania w sferze 

publicznej i społecznej, niezbędnej w przyszłej karierze zawodowej.  

3. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem 

elastycznego reagowania na zmieniające się warunki pracy zespołu.  

4. Popularyzowanie tematyki historycznej w ujęciu interdyscyplinarnym, 

uwzględniającym zakres wiedzy nauk pokrewnych historii.  

5. Kształtowanie szacunku wobec spuścizny przodków na poziomie regionalnym oraz 

ogólnopolskim, a także w stosunku do dziedzictwa cywilizacji europejskiej.  

6. Wykorzystanie i popularyzowanie — na poziomie warsztatów — zróżnicowanych, 

nowatorskich, interaktywnych i efektywnych form oraz metod nauczania 

i popularyzowania historii, odpowiadających współczesności oraz zmieniającym się 

potrzebom młodego pokolenia.  

7. Inspirowanie młodzieży do promowania form prowadzenia dyskusji na zasadzie 

merytorycznego dialogu w zakresie historii lokalnej, regionalnej, krajowej oraz 

europejskiej, zarówno z uwzględnieniem tematów powszechnie poruszanych w sferze 

publicznej, jak i tych mniej znanych, dotyczących złożonych procesów i zjawisk 
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z przeszłości. 

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć warsztatowych 

zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach życia społeczno-

kulturalnego. 

 

§ 3 

Zakres i tematyka 

1. Sformułowany zostanie zestaw tez dotyczących historii Polski XX w., które 

umożliwią jednocześnie przeprowadzenie wielopoziomowej analizy danego problemu. 

Każda drużyna otrzyma z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem tezy 

tematyczne do swoich debat, mając czas na przygotowanie się do planowanych 

potyczek.  

2. Zestawy tez dobrane zostaną w ten sposób, aby uwzględniały różne płaszczyzny 

przemian politycznych, kulturalnych, gospodarczych, czy etnicznych, które zachodziły 

na przestrzeni XX w.  

 

§ 4 

Przebieg Turnieju 

1. Turniej ma strukturę etapową.  

2. Zostanie zorganizowanych 6 finałowych sesji debat, łącznie w sesjach udział wezmą 

24 drużyny. W każdej z sesji zmierzą się ze sobą 4 drużyny, spośród których 

wyłonieni zostaną zwycięzcy.  

3. Trzy najwyżej ocenione drużyny z 6. sesji finałowych, tj. te, które w ostatecznej liście 

rankingowej uzyskają najwyższą liczbę punktów, zakwalifikują się do udziału 

w Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH w Łodzi.  

4. Drużyny mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach prowadzonych 

przez ekspertów Zespołu Projektowego, tzw. mentorów wyznaczonych przez 

Organizatora, prowadzonych w siedzibie własnej szkoły/placówki. 
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5. Każdy mentor zapewni również po warsztatach pomoc zdalną drużynie – w formie 

kontaktu elektronicznego oraz telefonicznego.  

6. Każda drużyna otrzyma z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem tezy 

tematyczne do swoich debat. I z tez dedykowana będzie historii regionalnej, II i III 

natomiast będzie dotyczyła historii Polski XX w. w perspektywie ponadregionalnej, 

ważnej także w obszarze pamięci europejskiej.   

7. Na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej debaty drużyny losują, którą ze stron tezy 

debaty będą bronić — propozycji czy opozycji.  

8. Rywalizacja w zakresie debat zakłada udział każdej drużyny w 2 debatach. Każda 

z drużyn będzie debatować w obszarze tematyki I i II tezy. Dwie najlepsze drużyny, 

wyłonione na podstawie dużych punktów jurorskich zmierzą się ze sobą w debacie 

nad III tezą – finałową. W sytuacji takiego samego wyniku punktowego, zarówno 

dużych, jak i małych punktów jurorskich, zorganizowana zostanie debata 

uzupełniająca.  

9. Każda debata toczy się wokół ustalonej wcześniej tezy, której broni strona propozycji, 

a którą próbuje obalić strona opozycji. 

 

§ 5 

Organizacja i harmonogram 

1. Ogłoszenie Turnieju następuje 1 czerwca 2018 r. 

2. Szkoły zgłaszają chęć udziału w Turnieju do dnia 15 października 2018 r. Zgłoszenia 

należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rodeh@natolin.edu.pl 

(należy podać: nazwę i adres szkoły/placówki/jednostki oświatowej oraz dane 

kontaktowe do wyznaczonego koordynatora Turnieju z ramienia danego 

podmiotu) oraz poprzez zarejestrowanie konta na witrynie internetowej projektu pod 

adresem rodeh.ie.lodz.pl. 

3. Organizator zachowuje prawo do wydłużenia terminu naboru. 

4. Jeśli dana szkoła/placówka/jednostka uczestniczy w kilku inicjatywach 
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projektu/konkursach, należy przesłać 1. zgłoszenie zawierające podstawowe dane oraz 

wskazanie, w którym konkursie uczniowie biorą udział.  

5. Do dnia 30 września 2018 r. drużyny mogą również zgłaszać tezy, które mogą zostać 

rozważone do uwzględnienia przez Organizatora w trakcie potyczek.  

6. Zgłoszenia udziału szkoły w Turnieju dokonuje wyznaczony przez dyrektora szkoły 

lub placówki nauczyciel — tzw. szkolny koordynator turnieju w danej 

szkole/placówce edukacyjnej. Możliwym jest organizacja we własnym zakresie fazy 

szkolnej Turnieju, w toku której wyłoniona zostanie reprezentacja danej 

szkoły/placówki.  

7. Ilość drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona. W Turnieju mogą wziąć 

udział łącznie 24 drużyny, które zmierzą się w 6 sesjach finałowych. W każdej sesji 

udział wezmą 4 drużyny.  

8. Każda sesja finałowa odbędzie się w innym mieście spośród następujących: 

Warszawa, Łódź, Katowice, Kielce, Poznań, Opole. 

9. Każda szkoła może zgłosić do Turnieju tylko jedną drużynę.  

10. Wykluczone jest tworzenie drużyn składających się z uczniów z różnych szkół.  

11. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  

12. Do zgłoszeń należy dołączyć pliki ze skanami podpisanych oświadczeń o wyrażeniu 

zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych, 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Brak kompletu oświadczeń może 

prowadzić do dyskwalifikacji drużyny z udziału w Turnieju ze względów formalnych. 

Oświadczenia należy przedłożyć najpóźniej w dniu organizacji 1-dniowej sesji debat.  

13. Każda z drużyn zostanie objęta opieką mentorską przez wyznaczonego przez 

Organizatora eksperta, wchodzącego w skład zespołu projektowego RODEH.  

14. Wszelkie pytania dotyczące warunków udziału w Turnieju można kierować do 

zespołu projektowego na adres mailowy rodeh@natolin.edu.pl. 

15.  Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 listopada 2018 r. w formie elektronicznej.  

 

mailto:rodeh@natolin.edu.pl
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§ 6 

Zasady oceniania 

1. W skład Komisji Oceniającej dla każdej z debat wejdzie trzech przedstawicieli 

zespołu projektowego (w tym jedna osoba będzie pełnić funkcję Marszałka) oraz 

jeden ekspert zewnętrzny, reprezentujący podmioty współpracujące w realizacji 

projektu lub podmioty, które objęły realizację zadania patronatem.  

2. Kryteria oceniania uczestników Turnieju zostały szczegółowo wyrażone 

w Załączniku nr 2 — Zasady Debaty Oksfordzkiej stanowiącym integralną część 

niniejszego Regulaminu.  

3. Kwestie sporne dotyczące Regulaminu i odwołań od decyzji zapadających w trakcie 

przebiegu Turnieju rozpatruje i rozstrzyga Komisja Oceniająca.  

4. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Oceniającą wyników sporządzona 

zostanie lista rankingowa, która zostanie ogłoszona do wiadomości publicznej za 

pomocą strony www Projektu.  

 

§ 7 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrody i wyróżnienia w Turnieju przyznane zostaną na podstawie listy rankingowej 

zatwierdzonej przez Komisję Oceniającą.  

2. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w zakresie 3 pierwszych miejsc 

w Turnieju, według ustalonego rankingu punktowego. Na zwycięzców czekają 

atrakcyjne nagrody rzeczowo-finansowe (m.in. karty podarunkowe, planszowe 

i komputerowe gry o tematyce historycznej, najnowsza fachowa literatura historyczna, 

sprzęt elektroniczny), zarówno indywidualne, jak i dla danej 

szkoły/placówki/jednostki, którą zwycięzca reprezentuje. Dodatkowo w ramach 

Wielkiego Finału Turnieju Debat Oksfordzkich RODEH, o którym mowa w ust. 

6, zwycięska drużyna otrzyma tablety elektroniczne oraz wsparcie 
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merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe (do kwoty 1 000 brutto w postaci zakupu 

niezbędnych towarów, usług itd., o wysokości decyduje Organizator), w zakresie 

organizacji 1. wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, 

kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy 

historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku 

szkolnego 2018/2019.  

Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji 

z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/jednostki oświatowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczenia zapisów audiowizualnych debat 

w elektronicznej bazie wiedzy na witrynie internetowej RODEH pod adresem 

rodeh.ie.lodz.pl.  

5. Oprócz ww. nagród rzeczowych 3 najwyżej ocenione zespoły zaproszone zostaną do 

udziału w Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018, która odbędzie się 

w Instytucie Europejskim w Łodzi najpóźniej na początku grudnia 2018 r. W ramach 

tej bezpłatnej dla uczniów i określonej przez Organizatora liczby opiekunów 

(Organizator pokrywa koszty przejazdu do i z miejsca prowadzenia Akademii, koszty 

zajęć, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników), zrealizowany zostanie 

wyjątkowy cykl inspirujących zajęć warsztatowych i terenowych we współpracy 

z partnerami projektu oraz podmiotami patronującymi inicjatywie. 

6. Ponadto zostanie zorganizowany Wielki Finał Turnieju Debat RODEH, w którym 

zmierzą się wszyscy zwycięzcy 6. sesji debatanckich. Planowany termin Wielkiego 

Finału, to pierwszy kwartał 2019 r. Organizator zastrzega sobie dookreślenie terminu 

wydarzenia, przy czym zobowiązuje się do poinformowania opiekunów drużyn o ww. 

wydarzeniu z 14. dniowym wyprzedzeniem.   

7. W przypadku, gdy któraś z ww. drużyn nie będzie mogła uczestniczyć w Akademii 

Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018, jej miejsce zająć będzie mogła inna drużyna 

nagrodzona lub wyróżniona w Turnieju lub innych formach konkursowych RODEH 
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2018  (kolejność wyznaczania według listy rankingowej). 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie internetowej Projektu.  

3. Wszystkie dokumenty, informacje oraz komunikaty bieżące związane z organizacją 

Turnieju publikowane będą na stronie internetowej Projektu. 

4. Organizator Turnieju zastrzegają sobie prawo do zmiany jego terminu.  

5. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, 

pod warunkiem, że zmiany te nie będą naruszały ogólnych zasad Turnieju.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

Załączniki:  

 Załącznik Nr 1 — Oświadczenie dotyczące zgody na wykorzystanie wizerunku 

oraz przetwarzania danych osobowych.  

 Załącznik Nr 2 — Zasady Debaty Oksfordzkiej. 

 

 

 

  


