
Regulamin Turnieju debat oksfordzkich MRM i UŁ 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Współorganizatorami Turnieju są: Młodzieżowa Rada Miejska i Uniwersytet Łódzki. 
Patronem merytorycznym jest Instytut Filozofii UŁ.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
przeprowadzenia Turnieju. 

3. Turniej dotyczy problematyki historyczno-politycznej. Rozstrzygnięcie Turnieju oraz 
zebranie jury będzie miało miejsce na Uniwersytecie Łódzkim. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

5. Celem Turnieju jest promocja dialogu i debaty jako metody rozwiązywania sporów oraz 
popularyzacja istotnych zagadnień historycznych, społecznych i ekonomicznych. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zapoznanie się z jego regulaminem. 

2. Udział w Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. W Turnieju mogą wziąć udział zaakceptowane przez organizatora 4-osobowe drużyny 
składające się z uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są przez 
organizatora mailowo (mrm@uml.lodz.pl) do 15 listopada 2022, ale liczba miejsc jest 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

§3 ZASADY TURNIEJU  

I. Uczestnicy Debaty 

1. W debacie biorą udział: 

a) Marszałek – marszałkiem jest reprezentant lub reprezentantka Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Łodzi, 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) Sekretarz – sekretarzem jest reprezentant lub reprezentantka Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Łodzi, informuje o czasowym przebiegu/upływie debaty. 

c) Jury – ciało składające się ze specjalistów i reprezentantów Młodzieżowej Rady Miejskiej w 
Łodzi oraz reprezentantów Uniwersytetu Łódzkiego, które 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. 

d) Mówcy – 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji: 

• pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka 
najważniejszych argumentów; 

• drudzy mówcy mają za zadanie podać argumenty rozszerzając stanowisko 
strony, mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów; 

• trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację 
strony przeciwnej, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty; 

• czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą 
argumentację swojej strony, nie wnosząc dodatkowych argumentów. 

 

II. Przebieg Debaty 

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

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 mówca danej drużyny dysponuje czasem 4 minut na przedstawienie swojej 

przemowy. Jeżeli mówca pomimo upływającego czasu nie kończy przemowy, Marszałek ma 

za zadanie upomnieć zawodnika a po upływie 10 sekund odebrać mu głos. 

c) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym „czasem chronionym”. Oznacza 
to, że od momentu wskazania przez sekretarza do końca wystąpienia zostało pół minuty, 
mówcy/mówczyni nie można zadawać kolejnych pytań/informacji. Jeżeli jednak 
pytanie/informacja zostanie zasygnalizowane/a wcześniej, a mówca/mówczyni będzie czekać 
do czasu chronionego i nie przyjmie pytania, otrzyma punkty ujemne. 

d) Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony 
przeciwnej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając 
od marszałka, a następnie w dowolnej kolejności) np.: „Panie Marszałku/Pani Marszałek, 
Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności” lub „Panie Marszałku, droga Publiczności, 
szanowni Oponenci”. 

e) Każda osoba z drużyny oponenckiej może zadać pytanie/podać informację wobec 
wybranego mówcy/mówczyni. Oponent/oponentka komunikuje chęć zadania 
pytania/informacji poprzez podniesienie ręki i wówczas mówca/mówczyni decyduje, czy 
chce przyjąć pytanie/informację poprzez gest ręki i wypowiedzenie „przyjmuje”, „oddalam”. 
Jeśli pytanie/informacja zostanie przyjęta, zadający pytanie/podający informację wstaje i 
rozpoczyna krótką inwokacją: „Panie Marszałku pytanie/informacja”. Następnie zadaje 



pytanie lub podaje informację (krótko – maksymalnie 2 zwięzłe zdania) i zajmuje miejsce. 
Jeżeli pytanie jest rozbudowane i nie spełnia kryteriów zwięzłości to jedynie Marszałek może 
zadecydować o przerwaniu pytania – oznacza to przyznanie punktów ujemnych dla drużyny, 
z której padło pytanie/informacja. 

f) Każdy mówca/każda mówczyni w trakcie wygłaszanej mowy ma obowiązek przyjęcia 
jednego pytania ze strony oponentów, jeśli taka chęć zostanie zasygnalizowana. Mówca ma 
zatem jednocześnie obowiązek śledzenia chęci zadania pytania przez mówców z drużyny 
oponenckiej. Jednocześnie mówca/mówczyni wygłaszający/-a mowę ma prawo 
zadecydować od kogo z oponentów chce przyjąć pytanie/informacje. 

g) Mówcy/mówczynie podczas wypowiedzi mogą korzystać z notatek tylko w przypadku 
przywoływania statystyk, danych liczbowych, czy cytatów ekspertów. 

 

3. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której poszczególni jurorzy przyznają 
punkty (przy uwzględnieniu przyznanych punktów ujemnych). 

4. Marszałek ogłasza wynik debaty, a jeden z jurorów udziela informacji na temat punktów 
ujemnych. 

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

 

III. Wynik i punktacja 

1. O wyniku debaty decydują jurorzy. 

2. W skład jury wchodzi 5 osób, z czego dwóch pełni funkcje, reprezentując Uniwersytet 

Łódzki, a trzech pozostałych reprezentuje Młodzieżową Radę Miejską. Juror ocenia całą 

debatę przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o 

specjalistyczną wiedzę. Ocena jurorów nie podlega dyskusji. Juror nie musi podawać 

przyczyn swojej decyzji. 

3. Wynik debaty jest sumą punktów jurorów. Każdy Juror/Jurorka ocenia według Karty Oceny 
Jurora – Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

IV. Losowanie stron debaty 

1. Losowanie stron debaty (Propozycja, Opozycja) odbywa się 30 minut przed rozpoczęciem 
debaty w sali, w której będzie odbywać się debata. 

2. Losowanie przeprowadza Marszałek/Marszałkini lub osoba pełniąca rolę jurora 
technicznego. 

3. W losowaniu uczestniczy juror techniczny lub osoba pełniąca funkcję Marszałka oraz po 
jednym mówcy/mówczyni reprezentującym/-ej obie drużyny. 



 

V. Kwestie sporne 

1. Na potrzeby Turnieju Debat 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 

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Turnieju, postanowień jego regulaminu i 
interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Z organizatorem należy kontaktować się drogą mailową (mrm@uml.lodz.pl). 

2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Zgłoszenie się do Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu. 

4. Turniej odbędzie się w Instytucie Filozofii UŁ (w auli prof. Iji Lazari-Pawłowskiej, III p.) 25 
listopada 2022 roku w godz. 9.30–16.00. 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW TURNIEJU 

1. Warunkiem udziału w Turnieju jest podanie przez zgłaszającego prawdziwych danych 

osobowych uczestników tj.: imion i nazwisk. 

2. Przystępując do Turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje zdjęć ze swoim 

wizerunkiem w mediach społecznościowych organizatorów Turnieju. 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Turnieju. 

mailto:mrm@uml.lodz.pl

