REGULAMIN
II KONKURSU DEBAT OKSFORDZKICH
„Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce a źródło świadomości
społecznej”
§1.

Definicje
Ilekroć mowa o:
KONKURS − II Konkurs Debat Oksfordzkich
ORGANIZATOR − Sekcja Retoryki i Krasomówstwa Sapere aude Koła Dziennikarzy Studenckich.
ZGŁASZAJĄCY − szkoła szczebla ponadgimnazjalnego, zgłaszająca do udziału w Konkursie
Drużynę stanowiącą reprezentację tej placówki.
UCZESTNIK − uczeń szkoły Zgłaszającego, wchodzący w skład pięcioosobowej drużyny
debatanckiej, reprezentującej placówkę podczas Konkursu
DRUŻYNA −grupa uczestników Konkursu Debat Oksfordzkich składająca się z 5. Mówców tej
samej placówki
FORMULARZ – Zgłoszenie do Konkursu Debat Oksfordzkich dołączone do regulaminu
REGULAMIN − Regulamin Konkursu Debat Oksfordzkich.
§2.

Organizator
1. Ogłasza się konkurs debat oksfordzkich pt. „Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce a
źródło świadomości społecznej”
2. Konkurs jest przeprowadzany oraz nadzorowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa
Sapere aude Koła Dziennikarzy Studenckich UR.

§3.
Postanowienia ogólne
1.

„Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce a źródło świadomości społecznej” to konkurs
debat oksfordzkich, przeprowadzany na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu
19 kwietnia 2018 r.

2. Tematem konkursu będą zagadnienia dotyczące jakości dziennikarstwa w województwie
podkarpackim i województwach ościennych, źródeł dziennikarskich oraz ewentualnych
szans dla młodzieży na kształtowanie nowego wizerunku polskiego dziennikarstwa.
3. Celem debat jest propagowanie studiów dziennikarskich w UR oraz profesji dziennikarza.
4. Tematyka debat dotyczyć będzie możliwości rozwoju polskiego dziennikarstwa, problemów
związanych ze zjawiskiem manipulacji w mediach, rozwojem mediów, a także etyką
dziennikarską.
5. Informacje na temat debat zostaną
http://ifp.univ.rzeszow.pl/sekcjaretoryki.php

opublikowane

na

stronie

internetowej

§4.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Debaty dedykowane są uczniom szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie
województwa podkarpackiego oraz województw ościennych. Dopuszczalne są tylko
zgłoszenia grupowe.
2. Stronami debat będą pięcioosobowe grupy uczniów oraz nauczyciel, który przygotowywał
uczniów do Konkursu.
3. O zakwalifikowaniu drużyn reprezentujących szkołę do udziału w debatach decydować
będzie kolejność zgłoszeń.
4. Każda szkoła może wystawić do udziału w debatach tylko jedną drużynę − która będzie
reprezentować szkołę.
5. Tematy debat uwzględnione w eliminacjach i półfinałach, zostaną przesłane szkołom, które
jako pierwsze dokonają zgłoszenia swoich drużyn, a także będą opublikowane na stronie
internetowej http://ifp.univ.rzeszow.pl/sekcjaretoryki.php.
6. W przypadku, gdy w szkole jest więcej uczniów chętnych do wzięcia udziału w debatach,
decyzja o wyselekcjonowaniu konkretnych 5. członków oraz nauczyciela pozostaje po
stronie szkoły i może zostać podjęta na podstawie kryteriów wyznaczonych wewnętrznie
przez szkołę.
7. Zgłoszenie drużyny (- 5 uczniów i nauczyciela) musi zawierać:
a) Wypełniony i podpisany przez Dyrektora szkoły formularz zgłoszeniowy, załączony do
ww. Regulaminu.
b) Oświadczenie podpisane przez uczestnika lub ( w przypadku gdy nie jest on pełnoletni)
jego rodziców/ opiekunów prawnych, w którym uczestnik ( bądź rodzic) wyraża zgodę na:
- udział w debatach oksfordzkich i zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu
- gromadzenie −, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów marketingowych przez
Organizatora zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników Konkursu bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę oraz
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.

-otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących
przeprowadzania konkursu debat oksfordzkich pt. „Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce
a źródło świadomości społecznej”.
- przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu debat
oksfordzkich pt. „Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce a źródło świadomości
społecznej”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych.
8. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
ul. Rejtana 16c, 35- 959 Rzeszów

9. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy
uczęszczają do szkoły na terytorium województwa podkarpackiego oraz województw
ościennych.
10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin zatrudnionych przez Organizatora
lub z nim współpracujących.
11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Mówcy z Konkursu, w
szczególności w następujących przypadkach:
a) złamania postanowień Regulaminu,
b) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
c) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych,
d) podjęcia działań uznanych przez Organizatora za niepożądane bądź szkodliwe.
§5.

Zasady organizacyjne Konkursu
1. Drużyny, które wezmą udział w Konkursie jako strony zostaną wybrane przez Organizatora
na podstawie kolejności zgłoszeń, zawierających formularz zgłoszeniowy wraz ze
wszystkimi podpisanymi zgłoszeniami, o których mowa w §3.
2. Termin zgłoszeń upływa dnia 10 marca 2018 r.
3. Ogłoszenie pełnej liczby drużyn, zestawienie w pary oraz tematy ( tzw. tezy) debat zostaną
podane do wiadomości uczestników najpóźniej 16 marca 2018 r. za pomocą poczty
elektronicznej oraz opublikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
4. Marszałek, Sekretarz oraz członkowie Jury zostaną wytypowani przez Organizatora.
5. Konkurs Debat Oksfordzkich zostanie przeprowadzony w następujący sposób:
- Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń ze szkół wezmą udział w debatach, 8 pierwszych
zgłoszonych i zaakceptowanych drużyn w sposób losowy zestawi się w pary.
- Następnie zostaną wylosowane tematy- tezy, którym będą poświęcone debaty. Debata
toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji− a którą próbuje obalić strona
Opozycji. O tym, czy dana strona będzie stroną Opozycji czy też Propozycji zadecyduje
losowanie bezpośrednio przed daną debatą.
- w skład Komisji, która dokona w sposób losowy doboru drużyn w pary oraz losowania
tematów poszczególnych etapów debat, wejdą opiekun i zarząd Sekcji Retoryki i
Krasomówstwa Sapere aude Koła Dziennikarzy Studenckich.
- Drużyny zmierzą się kolejno w- :
* ćwierćfinałach (- 8 zespołów 4 debaty 4 zwycięskie drużyny awansują do półfinałów);

* półfinałach (- 4 zespoły 2 debaty 2 drużyny awansują do finałów)
* finale (- 2 zespoły 1 debata jedna zwycięska drużyna).
6. Konkurs odbędzie się dnia 19.04.2018 r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dokładne godziny i miejsce konkursu Organizator prześle drogą elektroniczną
zakwalifikowanym szkołom wraz z tematami debat do 16.03.2018 r.
7. Wszystkie debaty będą przeprowadzone zgodnie z zasadami debat oksfordzkich
określonymi
w
Instruktażu,
który
dostępny
będzie
na
stronie
http://ifp.univ.rzeszow.pl/sekcjaretoryki.php.
8. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów związanych ze zgłoszeniem,
przygotowaniami , dojazdem ani uczestnictwem w Konkursie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestnika o okazanie legitymacji
szkolnej podczas trwania debat celem weryfikacji jego danych osobowych.

§6.

Nagrody
1. Członkowie drużyny, która zwycięży w finałowej debacie
ufundowane przez sponsorów Konkursu, w tym udział
potwierdzające udział w Konkursie.
2. Najlepszy uczestnik Konkursu, który zostanie wybrany
Statuetkę Najlepszego Mówcy im. Karola Inglota.
3. Pozostali uczestnicy debat otrzymają drobne upominki
dyplomy potwierdzające udział w Konkursie.

otrzymają atrakcyjne nagrody,
w warsztatach oraz dyplomy
w głosowaniu Jury, otrzyma
i materiały promocyjne oraz

§7.
Ochrona danych osobowych
1. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, wszyscy członkowie zespołu wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w zakresie opisanym w
niniejszym Regulaminie w celu udziału w debatach, ich przebiegu, i promocji oraz
ewentualnego umieszczenia danych osobowych na liście zwycięzców, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014 r., poz.1182, z
późn.zm.). Powyższe dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby udziału w
Konkursie i po realizacji, zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, zostaną zanonimizowane.
Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz sprzeciwu co
do ich przetwarzania.

2. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak
takiej zgody uniemożliwia udział w Konkursie.

§8.
Przepisy końcowe
1. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany wraz z załącznikami na stronie internetowej
http://ifp.univ.rzeszow.pl/sekcjaretoryki.php
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo podane dane, które
uniemożliwiają kontakt z członkami drużyn.
3. Członkowie drużyn wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości ich imienia i
nazwiska, publikację zdjęć z wydarzenia w Internecie oraz inne działania związane z
promocją wydarzenia lub ogłoszeniem zwycięzców.
4. Pytania dotyczące wydarzenia należy kierować do organizatorów drogą elektroniczną na
adres koloretoryki_sapereaude@o2.pl.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania lub modyfikacji warunków
konkursu debat przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
Konkursu spowodowane działaniami siły wyższej lub okolicznościami niezależnymi od
Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

