
I.                   Cele Turnieju 
Celem II Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy 
o regionie, jak również zainteresowanie młodzieży żywotnymi problemami Górnego Śląska. 
Równorzędnym celem jest  przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika 
argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie 
debaty uczestnicy mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, 
samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, 
słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców. 

II.                Adresaci 
Adresatami Turnieju są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 
śląskiego i opolskiego. 

III.              Organizatorzy 
Organizatorem Turnieju jest Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego 

IV.             Główne zasady Turnieju 
a.                 Turniej na wszystkich etapach przeprowadzany jest metodą pucharową: drużyna, 
która przegra odpada z turnieju, natomiast zwycięska przechodzi do następnego etapu. Ilość 
etapów zależy od liczby uczestników. Pary rywalizujących drużyn zostaną wyłonione w 
drodze losowania. W przypadku nieparzystej liczby uczestników losowany będzie tak zwany 
„wolny los” (drużyna, która go wylosuje przechodzi do następnego etapu bez walki) 
b.                Każda ze szkół biorących udział w Turnieju wystawia drużynę składającą się z 
trzech mówców.  
c.                 O wystąpieniu drużyny „za” czy „przeciw” tezie decyduje losowanie 
przeprowadzone przez organizatorów Turnieju pół godziny przed debatą.  
d.                Aby zapewnić bezstronność publiczności,  debaty będą odbywały się na 
neutralnym gruncie, czyli w szkole, która  nie występuje w roli  przeciwnika żadnej ze stron 
(nie musi to być szkoła biorąca udział w Turnieju). Organizatorzy nie pokrywają kosztów 
dojazdu na poszczególne etapy Turnieju  jego uczestników i ich opiekunów. 
e.                 Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut. Wypowiedź 
uczestnika debaty musi być wygłoszona, a nie czytana z kartki. 
f.                  O zwycięstwie decyduje trzech ekspertów (jeden wskazany przez szkołę 
organizującą debatę i dwóch przez organizatorów Turnieju), którzy również podsumowują 
przebieg debaty. 
g.                 Natomiast publiczność poprzez głosowanie wybiera drużynę, która otrzymuje 
nagrodę publiczności. Wygrywa ją ta drużyna, której udało się przekonać swoją 
argumentacją większą liczbę  słuchaczy.  
h.                Debatę prowadzi marszałek debaty. 
i.                   Na każdym etapie teza debaty będzie inna, ale wspólna dla wszystkich 
uczestników.  
j.                   Drużyna, która będzie używać wulgarnych środków wyrazu, argumentów ad 
personam i obrażać swoich przeciwników zostanie zdyskwalifikowana. 
k.              Uczestników debaty obowiązuje zakaz posiadania urządzeń telekomunikacyjnych, 
w tym laptopów z dostępem do Internetu lub innych form bezprzewodowego przesyłania 
treści.    
l.         Finałowa debata zostanie rozegrana przy udziale, jako widowni, wszystkich 
uczestników Turnieju i ich opiekunów. 



m.                   Wszelkie zastrzeżenia do przebiegu konkursu na poszczególnych etapach należy 
zgłosić organizatorom przed terminem następnego etapu. 

V.                Terminarz: 
15 grudnia 2011 r. – ostateczny termin, w którym szkoły zgłaszają chęć udziału w Turnieju do 
organizatorów 
styczeń 2011 r. – organizatorzy przesyłają do szkół uczestniczących w Turnieju informacje o 
miejscu oraz inne niezbędne szczegóły dotyczące przebiegu debaty na I etapie. 
Terminy debat zależne są od ilości uczestników turnieju oraz możliwości organizacyjnych. 
  

VI.             Nagrody 
Drużyna zwycięska i jej opiekun zostaną nagrodzeni bardzo atrakcyjnymi nagrodami.  
  

VII.           Kontakt 
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora Turnieju pod adres e-
mail: aligocka@interia.pl. Wszelkie niezbędne informacje można również znaleźć na stronie 
internetowej www.turniej-debat-oksfordzkich.c0.pl 


