Otwarte Mistrzostwa Poznania Debat Oksfordzkich
o Puchar Prezydenta Miasta Poznania

Regulamin Uczestnictwa
1. Organizatorem Otwartych Mistrzostw Poznania Debat Oksfordzkich o Puchar Prezydenta Miasta
Poznania 2017, zwanych dalej „OMPDO 2017” jest Komitet Organizacyjny w V Liceum
Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej z Poznania, a partnerami są Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja
Edukacyjna G5 i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego.
2. Podczas OMPDO 2017 obowiązują zasady debaty oksfordzkiej, udostępnione w dziale
ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ.
3. OMPDO 2017 rozegrane zostaną w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej
z Poznaniu. Będą składały się z fazy grupowej, która odbędzie się 2 czerwca br. oraz finału,
który będzie miał miejsce 10 czerwca br..
4. W OMPDO 2017 mogą wziąć udział tylko uczniowie szkół gimnazjalnych.
5. Każda drużyna biorąca udział w OMPDO 2017 może składać się maksymalnie z 4 mówców.
Drużynie towarzyszy opiekun (nauczyciel). Drużynie może towarzyszyć dowolna liczba
kibiców.
6. Każdą z poszczególnych drużyn mogą reprezentować zawodnicy tylko z jednej szkoły.
7. Z każdej szkoły mogą zgłosić się maksymalnie dwie drużyny, podstawowa i rezerwowa:
a) drużyna podstawowa, po poprawnej weryfikacji zostaje dopuszczona przez organizatorów do
zmagań w pierwszej fazie OMPDO 2017.
b) drużyna rezerwowa, może zostać zaproszona do udziału w OMPDO 2017 w ramach
dodatkowego naboru, ogłoszonego po pierwszym terminie zgłoszeń.
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z wybranymi szkołami celem zaproszenia
drużyn rezerwowych do udziału w OMPDO 2017.
8. W OMPDO 2017 mogą wziąć udział drużyny z gimnazjów miasta Poznania i województwa
wielkopolskiego. Do finału zakwalifikowują się drużyny, które zajmą w fazie grupowej dwa
pierwsze miejsca w swojej grupie:
a) w fazie grupowej drużyny zostaną podzielone na grupy, w ramach których będą rywalizować
systemem każdy z każdym..
b) w fazie finałowej drużyny będą rywalizować systemem pucharowym. W1/8 każda para
debatować będzie dwa razy – debata pierwsza i rewanżowa.
9. Aby wziąć udział w OMPDO 2017 należy wypełnić formularz rejestracyjny, który aktywowany
będzie punktualnie o godzinie 18:00, dnia 31 marca 2017 roku do 14 maja 2017 roku na stronie
V Liceum Ogólnokształcącego.
Tezy do fazy eliminacyjnej opublikowane będą na stronie Liceum www.vlo.poznan.pl 22 maja
br., a finałowej 2 czerwca br.

10. Regulamin uczestnictwa i zasady Debaty na stronie www.vlo.poznan, w zakładce „debaty
oksfordzkie”.
11. O udziale w Otwartych Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich 2017 decyduje kolejność
zgłoszeń.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestnika o okazanie legitymacji
szkolnej podczas trwania MPDO 2017 celem weryfikacji jego danych osobowych.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozegrania OMPDO 2017,
o czym szkoły zawiadomione będą indywidualnie.
14. Dane kontaktowe do Organizatorów dostępne są na stronie Liceum.
15. Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne z niego wynikające
rozstrzyga organizator.
Regulamin Otwartych Mistrzostw Poznania Debat Oksfordzkich o Puchar Prezydenta Miasta Poznania powstał na
podstawie Regulaminu Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich opracowanego przez Fundację „Projekty Edukacyjne”

