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Załącznik do zarządzenia nr ___/2022 
Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

z dnia ___.08.2022 r. 

 
REGULAMIN 

Turnieju Debat Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej” 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin Turnieju Debat Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II wojnie światowej”, 
zwany dalej „Regulaminem”, przedstawia zasady dotyczące organizacji Turnieju Debat 
Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej”, zwanego dalej „Turniejem”, 
polegającego na przeprowadzaniu Turnieju Debat Oksfordzkich osadzonego w tematyce 
najnowszej historii Polski oraz świata, organizowanego w formie on-line i stacjonarnej 
przez Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku na placu Władysława 
Bartoszewskiego 1, 80-862,  zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Turniej ma charakter edukacyjny, w którym udział jest dobrowolny i bezpłatny. Turniej 
jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. 

3. Turniej zostanie przeprowadzony dla maksymalnie 8 drużyn, które zostaną 
zakwalifikowane do turnieju wedle wyboru Organizatora. 

4. W skład każdej debatującej drużyny wchodzi 4 uczestników.  
5. Turniej zostanie przeprowadzony w październiku 2022 roku, według następującego 

harmonogramu:  
1) 3 października 2022 roku on-line – faza grupowa (na zasadach „każdy z każdym”, w 

której każda z drużyn odbędzie maksymalnie 3 debaty) –  tego dnia debatują 
wszystkie drużyny; 

2) 25 października 2022 roku stacjonarnie w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku – Finał i debata o 3 miejsce (z udziałem 4 najlepszych drużyn z fazy grupowej) 

6. O przejściu do fazy finałowej zadecyduje miejsce w grupie. Drużyny zostaną podzielone 
na 2 grupy i z każdej grupy do finałów zakwalifikują się 2 drużyny, które uzyskają najwyższe 
miejsce w grupie.  

7. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu debaty w formule on-line w ramach Turnieju 
zawiera § 4 Regulaminu. 

8. Tezy debat są ustalane przez Organizatora i przekazywane uczestnikom drogą mailową 
nie później niż 10 dni przed każdym etapem Turnieju. 

9. Udział w Turnieju jest bezpłatny. 
10. Realizacją i wszelkimi kwestiami związanymi z Turniejem ze strony Organizatora zajmuje 

się wyznaczony przez Muzeum koordynator Projektu, zwany dalej „Koordynatorem”, z 
którym Uczestnicy mogą się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 
e.szturo@muzeum1939.pl. 

 
§ 2. 

Zgłoszenia i nabór drużyn do Projektu 
1. Jedna szkoła może zgłosić do udziału w Turnieju maksymalnie jedną drużynę. 
2. Zgłoszenia do turnieju rozpoczną się 29 sierpnia 2022 r. i zakończą 17 września 2022 r. 
3. Zgłoszenia powinny być przesłane za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 

www. Wzór formularza określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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4. Informacja o zakwalifikowaniu drużyn zostanie przekazana niezwłocznie przez 
Organizatora pocztą e-mail na adresy kontaktowe uczestników wskazane w zgłoszeniu po 
zakończeniu naboru w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu. 

5. Uczestnicy przy zgłoszeniu swojego udziału w Turnieju i przed przystąpieniem do udziału  
w debatach zobowiązani są zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO i przesłać 
odpowiednie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i 
wizerunku zgodnie z § 7 Regulaminu podpisane osobiście, bądź przez opiekuna prawnego 
Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
§ 3. 

Zasady oceny debaty i punktacji drużyn 
1. Organizator wyłoni 3-osobowy skład jurorski oceniający przebieg debaty oraz wskaże 

marszałków debaty czuwających nad jej przebiegiem i udzielających głosu. 
2. Każdy  mówca w debacie będzie oceniany i punktowany z zastosowaniem jednolitych 

kryteriów przez skład jurorski pod względem formy wystąpienia i treści wystąpienia; 
punktacja wystąpienia mówcy pod względem treści  będzie podzielona przez 2 za czytanie 
z kartki; oceny drużynowe będą wystawiane z użyciem kryterium: spójności, definiowania 
linii sporu, linii argumentacyjnej, kontrargumentacji; możliwe jest przyznanie punktów 
ujemnych od marszałka za przedłużenie wystąpienia, nieprzyjęcie pytania/informacji, zbyt 
długie pytanie/informację, wystąpienia ad personam. 

3. Skład jurorski na podstawie oceny i punktowania mówców i drużyny jako całość ustala 
werdykt debaty i wskazuje wygrywającą drużynę. Po zakończeniu debaty mówcy dostają 
merytoryczną informację zwrotną od sędziów i specjalistów historycznych. 

 
§ 4. 

Organizacja i przebieg debaty 
1. Do przeprowadzenia debaty w formie on-line wykorzystywana jest platforma Zoom.us.  
2. W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny zgodnie z przyporządkowaniem i 

podziałem przekazanym do wiadomości uczestników przez Organizatora.  
3.  W formule on-line każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera 

czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i 
łączyła się z jednego urządzenia. Ważne, aby przez cały czas trwania debaty wszyscy 
mówcy mieli włączone kamery i byli widoczni. 

4.  Do udziału w debacie on-line mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.  
5. Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje 

obalić strona Opozycji. 
6. O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 15 

minut przed rozpoczęciem debaty.  
7. Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. 30 sekund do końca 

wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane, w formule on-line - na czacie. 
8. Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy 

mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i 
Opozycji. 

9. Role mówców: 
1) 1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy 
2) 2 mówca – argumentacja 
3) 3 mówca – kontrargumentacja 
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4) 4 mówca – podsumowanie  
10. Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 5 minut.  
11. Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co 

najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 sekund 
wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku 
przyjmowania pytań/informacji. Wolę zadania pytania/informacji mówcy zgłaszają 
poprzez wyraźne podniesienie ręki, w formule on-line - na czacie.  

12. Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:  
1) każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe 

wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania); 
2) w trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące 

się do treści wystąpienia mówcy ad vocem, ad vocem jest zgłaszane poprzez 
podniesienie kartki ad vocem, w formule on-line - na czacie; 

3) Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem 
bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono; 

4) czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty; 
5) dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem; 
6) niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem: 

a) przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po 
mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem; 

b) do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron. 
13. Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z 

kartki (nie dotyczy cytatów).  
14. Debatę ocenia od 3 do 7 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego 

mówcy, a także całość pracy drużyny zgodnie z zasadami wskazanymi § 3 ust. 2 
Regulaminu. 

 
§ 5. 

Nagrody 
1. Drużyny, które zajmą 1, 2, 3, 4 miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.  
2. Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju dostaną imienne dyplomy dla mówców. 
 

§ 6. 
Zasady organizacji debat finałowych w formule stacjonarnej 

1. Debaty półfinałowe i finałowa odbędą się w dniu 25 października w formie stacjonarnej 
w Gdańsku. 

2. W zależności od sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
formy tej części turnieju na formę on-line.  

 
§ 7. 

Zasady uczestnictwa i ochrona danych osobowych 
Rodzice lub przedstawiciele ustawowi uczestnika Turnieju wyrażają zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku danych osobowych uczestników 
podanych w ww. formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Zgodnie  z  art.  13  
ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muzeum informuje, iż: 
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1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Muzeum II Wojny Światowej 
z siedzibą w Gdańsku, przy pl. Wł. Bartoszewskiego 1; kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych - iod@muzeum1939.pl; 

2) dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z 
zasobów Muzeum - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3) odbiorcami danych osobowych uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także każdy do którego zostanie 
skierowany materiał na którym zostaną utrwalone dane osobowe (wizerunek) 
uczestników; 

4) dane osobowe uczestników przechowywane będą zgodnie z określonymi w przepisach 
prawa powszechnie obowiązującego terminami; 

5) zgłaszający posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  
przenoszenia  danych  na  podstawie  art.  20  RODO z uwzględnieniem ograniczeń jakie 
nakłada RODO; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
7) zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

udzielenia zezwolenia na wykorzystanie danych (w tym wizerunku) skutkuje 
niedopuszczeniem pracy do udziału w Turnieju. 

 
§ 8. 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Muzeum II Wojny 

Światowej w opublikowania na stronie internetowej Muzeum. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie 

dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po 
opublikowaniu ich na stronie internetowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Turnieju Debat Oksfordzkich  

„Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej” 

 

Formularz zgłoszeniowy 

do Turnieju debat oksfordzkich ,,Porozmawiajmy o II Wojnie 

Światowej” 

dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

 

1. Dane Szkoły 

Nazwa i adres szkoły reprezentowanej 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt do szkoły (np. do sekretariatu) - mail i telefon 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt do nauczyciela-opiekuna - mail i telefon 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska debatantów (muszą być w kolejności 

mówców, jaka będzie podczas debaty, czyli od 1 do 4) 

1………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………………3………………………………

………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II 

Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, przy    ul. Pl. W. 

Bartoszewskiego 1. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia 

korzystania z zasobów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

mailto:iod@muzeum1939.pl
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny 

z odnośnymi przepisami prawa. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z wyjątkiem 

art. 17 ust. 3 pkt. E RODO  ) lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych.  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. 

 

……………………………………………    

                      Data i podpis 

Kandydata                       

 

Akceptacja regulaminu 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Turniej 

debat oksfordzkich ,,Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej” 

dostępnym na stronie internetowej www.muzeum1939.pl i akceptuję 

jego założenia.  

 

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem 

załączników należy przesłać na adres kultura@muzeum1939.pl w 

terminie od dnia 29 sierpnia 2022 r. do 17 września 2022 r. 

 

 

 

  …………..…………………………          ……………………………………… 

            Miejscowość i data                      

Podpis i pieczątka  

  

http://www.muzeum1939.pl/
mailto:kultura@muzeum1939.pl
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu Turnieju Debat Oksfordzkich  

„Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej” 

 

Oświadczenie 
 w sprawie wyrażenia przez osobę sprawującą władzę rodzicielską zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka do lat 16 w celach związanych z jego uczestnictwem  
w Turnieju Debat Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej”  

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Turnieju Debat Oksfordzkich 
„Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej”  i akceptuję jego warunki. 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………… 
w Turnieju Debat Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej”  – Regulamin 
projektu dostępny na stronie Organizatora  
stosownie do postanowień: 

 art. 81 Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz.U.2018.1191 ze zm.), tj. na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, w tym z prawem udzielania dalszej zgody na jego rozpowszechnianie, 

 art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) – tj. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, o 
których mowa w Regulaminie, a także wizerunku, 
 

Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku na placu Władysława Bartoszewskiego 
1, 80-862 dalej „Organizator”. 
 
- w celach kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych wynikających 
bezpośrednio z realizowanego Turnieju Debat Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II Wojnie 
Światowej” 
 
 
……………………………………..……………………  
data, podpis rodzica / opiekuna prawnego  
 
Rodzice lub przedstawiciele ustawowi uczestnika konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie i 
przetwarzanie przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku danych osobowych uczestników 
podanych w ww. formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Zgodnie  z  art.  13  
ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muzeum informuje, iż: 
administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Muzeum II Wojny Światowej z 
siedzibą w Gdańsku, przy pl. W. Bartoszewskiego 1; 
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@muzeum1939.pl; 
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dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów 
Muzeum - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
odbiorcami danych osobowych uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, a także każdy do którego zostanie skierowany 
materiał na którym zostaną utrwalone dane osobowe (wizerunek) uczestników; 
dane osobowe uczestników przechowywane będą wieczyście, chyba że obowiązujące przepisy 
prawa będą nakazywały usunięcie danych osobowych uczestników z zasobów Muzeum; 
zgłaszający posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia  
danych  na  podstawie  art.  20  RODO z uwzględnieniem ograniczeń jakie nakłada RODO; 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 
udzielenia zezwolenia na wykorzystanie danych (w tym wizerunku) skutkuje 
niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie. 


