REGULAMIN UCZESTNICTWA
Ogólnopolskiego „Turnieju Debat Oksfordzkich
o Tematyce Społeczno-Prawnej”
Warszawa 2018
§1. DEFINICJE
W niniejszym Regulaminie obowiązują następujące definicje:
DRUŻYNA – grupa Uczestników Turnieju składająca się z 4 Mówców tej samej placówki (Zgłaszającego) i Opiekuna.
FORMULARZ – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
INNI UCZESTNICY – dodatkowi opiekunowie i/lub kibice Drużyny.
TURNIEJ –Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej
MÓWCA/UCZESTNIK/UCZESTNIK TURNIEJU – uczeń placówki oświatowej Zgłaszającego,
wchodzący w skład 4-osobowej drużyny debatanckiej w trakcie Turnieju
OPIEKUN – nauczyciel zatrudniony w placówce Zgłaszającego, wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako osoba sprawująca opiekę i odpowiedzialna za Mówców wchodzących w skład Drużyny Opiekuna.
ORGANIZATOR – Fundacja Court Watch Polska,
KRS 0000353330, NIP 956-22-72-903, REGON 340870870.
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PŁATNIK – podmiot uiszczający opłatę, o której mowa w §7 za udział Drużyny i Innych Uczestników w Turnieju. Opłata uiszczana będzie na podstawie faktury wystawionej zgodnie ze wskazanymi
w Formularzu danymi Płatnika.
REGULAMIN – Regulamin Uczestnictwa Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej.
ZGŁASZAJĄCY – Placówka oświatowa szczebla ponadgimnazjalnego, zgłaszająca do udziału
w Turnieju Drużynę składającą się z 4 Mówców będących uczniami tej placówki i Opiekuna sprawującego nad nimi opiekę, stanowiącą reprezentację tej placówki.

§2. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej
2018 jest Fundacja Court Watch Polska.
2. Turniej objął honorowym patronatem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Pan Prof. dr hab.
Marek Zirk-Sadowski.
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3. Partnerem merytorycznym Turnieju jest Fundacja Edukacyjna G5, która zapewni udział doświadczonych sędziów i ekspertów oraz będzie dbała o zasady debatowania i kulturę dyskusji w czasie
debat.

§3. TERMINY I MIEJSCE
1. Termin realizacji Turnieju ustala się na 9 czerwca 2018 r.
2. Miejscem realizacji Turnieju jest Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca odbywania się debat turniejowych i zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Opiekunów w razie podjęcia takiej decyzji.

§4. UCZESTNICY
1. W Turnieju udział bierze 8 drużyn.
2. Drużyna składa się z czterech Mówców i Opiekuna.
3. Mówcami mogą być wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
4. W ramach jednej drużyny wszyscy Mówcy muszą uczęszczać do tej samej szkoły ponadgimnazjalnej, tworząc reprezentację szkoły.
5. Opiekunem może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w placówce Zgłaszającego, wskazany
w Formularzu rejestracyjnym przez Zgłaszającego.
6. Organizator dopuszcza udział Innych Uczestników w Turnieju w charakterze publiczności. Ich
udział nie może jednak utrudniać przebiegu turnieju. Marszałek ma prawo wyproszenia z sali
osób zakłócających przebieg debaty stosownie do Zasad Debaty Oksfordzkiej obowiązujących
podczas Turnieju, o których mowa w § 9 niniejszego Regulaminu.

§5. REJESTRACJA
1. Aby wziąć udział w Turnieju należy poprawnie wypełnić i wysłać elektroniczny Formularz rejestracyjny dostępny na www.courtwatch.pl/turniej-debat/. Wzór Formularza stanowi Załącznik
nr 1 do Regulaminu.
2. Zgłaszający ma jednorazową możliwość zmiany składu Drużyny. Informacje o zmianie należy
przesłać najpóźniej do dnia 9 marca 2018 roku na adres e-mail: debaty@courtwatch.pl. Informacja
powinna zawierać dane (imię i nazwisko) Mówcy, który nie weźmie udziału w Turnieju oraz
dane (imię i nazwisko, nr legitymacji szkolnej) Mówcy, który ma zostać dopisany do Drużyny.
3. Rejestracja Drużyn rozpocznie się 16 lutego 2018 roku o godz. 15.00 i potrwa najpóźniej
do 23 lutego 2018 roku do godz. 15.00. Zgłoszenia wysłane przed rozpoczęciem bądź po zakończeniu terminu rejestracji nie będą uwzględniane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji.
5. Organizator weryfikuje kompletność i poprawność nadesłanych zgłoszeń.
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6. O udziale w Turnieju decyduje kolejność nadesłań poprawnie wypełnionych Formularzy.
7. Organizator opublikuje na stronie www.courtwatch.pl listy Drużyn podstawowych i rezerwowych, które w terminie o którym mowa w ust. 3 przesłały prawidłowo wypełnione Formularze,
zgodnie z kolejnością zgłoszeń w ciągu 3 dni od dnia zakończenia rejestracji.
8. Warunkiem zakwalifikowania się do turnieju jest terminowe uiszczenie opłaty za udział w Turnieju, o której mowa w §7.
9. W przypadku nieuiszczenia lub nieterminowego uiszczenia opłaty, o której mowa w §7 Organizator skreśla Drużynę z listy podstawowej, o której mowa w ust. 8 oraz informuje kolejną drużynę z listy podstawowej o możliwości uczestnictwa w Turnieju.
10. W przypadku pozostania wolnych miejsc na liście podstawowej Organizator informuje o możliwości uczestnictwa w Turnieju i wpisania na listę podstawową kolejne Drużyny z listy rezerwowej, według kolejnoś ci zgłoszeń.
11. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania i okazania na prośbę Organizatora legitymacji szkolnej w celu weryfikacji tożsamości. Nieokazanie legitymacji szkolnej przez Mówcę może skutkować dyskwalifikacją Drużyny.

§6.OPIEKUN DRUŻYNY
1. Zgłaszający jest zobowiązany do wskazania Opiekuna Drużyny oraz podania aktualnych danych
kontaktowych Opiekuna, tj. adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego.
2. Opiekun jest zobowiązany do sprawowania opieki nad Mówcami wchodzącymi w skład jego
Drużyny i ponosi za nich odpowiedzialność.
3. Opiekun towarzyszy Mówcom w trakcie Turnieju. Opiekun jest odpowiedzialny za dopełnienie
wszelkich formalności związanych z uczestnictwem Drużyny w Turnieju, w tym w szczególności
do:
3.1.

Uiszczenia przez Płatnika opłaty zgodnie z §7 Regulaminu.

3.2.

Stawienia się drużyny na Turnieju zgodnie ze wskazanym odrębnie harmonogramem.

3.3.

Rejestracji drużyny w Sekretariacie Turnieju.

3.4.

Stawienie się drużyny na debatach zgodnie ze wskazanym odrębnie harmonogramem.

3.5.

Stawienie się Drużyny w miejscu zarezerwowanego noclegu dla Drużyny, jeżeli Zgłaszający wskazał potrzebę zapewnienia miejsc noclegowych.

3.6.

Odbiór świadczeń na rzecz Drużyny, takich jak bony na posiłki i napoje, upominki, zaświadczenia o udziale.

4. Nieobecność Opiekuna w trakcie Turnieju może skutkować dyskwalifikacją Drużyny.
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§7. OPŁATA ZA UDZIAŁ
1. Udział w Turnieju dla wszystkich uczestników jest odpłatny.
2. Opłata rejestracyjna dla drużyny wynosi 100,00 zł brutto.
3. Opłatę ponosi się na podstawie rachunku pro forma przesłanego na wskazany w Formularzu
adres e-mail Opiekuna oraz Zgłaszającego, w terminie wskazanym na rachunku pro forma
(3 dni robocze od daty wystawienia rachunku), przelewem na konto Organizatora:
Fundacja Court Watch Polska
Alior Bank 61-2490-0005-0000-4500-2357-9689
tytułem: TDSP 2018 – NR RACHUNKU PRO FORMA
4. Rachunki pro forma, o których mowa w ust. 3 przesłane zostaną wyłącznie Opiekunom i Zgłaszającym pierwszych 8 Drużyn z listy podstawowej, a w sytuacji zwolnienia się miejsc – kolejnym Opiekunom i Zgłaszającym kolejnych Drużyn, zgodnie z zasadami określonymi
w §5 ust. 8-11.
5. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Drużyny z udziału w Turnieju.
6. Opłata nie podlega zwrotowi.

§8. REZYGNACJA Z UDZIAŁU
1. Jeżeli Szkoła umieszczona na liście podstawowej, o której mowa w §5, zamierza zrezygnować
z udziału w Turnieju zobowiązana jest do zgłoszenia tego zamiaru Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres debaty@courtwatch.pl w terminie
do dnia 5 marca 2018 r.
2. Zgłoszenia rezygnacji udziału w Turnieju może dokonać Zgłaszający lub Opiekun.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 lub nie zostanie zgłoszone Organizatorowi, Organizator ma prawo:
3.1.

Obciążyć Płatnika kosztami poniesionymi w związku z czasowym uczestniczeniem Szkoły
w Turnieju.

3.2.

Wykluczyć Zgłaszającego z możliwości udziału w kolejnej edycji Turnieju oraz innych projektach realizowanych przez Organizatora, w przypadku gdy w opinii Organizatora rezygnacja z udziału w Turnieju przebiegła z naruszeniem zasad fair play.

§9. ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ
1. Podczas Turnieju obowiązują zasady debaty oksfordzkiej, udostępnione na stronie internetowej
Organizatora na stronie www.courtwatch.pl w zakładce Turniej Debat.
2. Dane kontaktowe Organizatora dostępne są na stronie internetowej Organizatora w zakładce
KONTAKT.
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§10. OŚWIADCZENIA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
1. Przesłanie Formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Formularzu zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami), w zakresie związanym
z uczestnictwem Drużyny w Turnieju.
2. Przesłanie Formularza oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów marketingowych przez Organizatora zdjęć i nagrań z wizerunkiem Drużyny
i Innych Uczestników bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 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.
3. Organizator informuje, że w odniesieniu do danych osobowych powołanych w niniejszym paragrafie jest Administratorem Danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami).
4. Właścicielom danych wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje prawo żądania od
Administratora Danych uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru. Prawo
powyższe będzie realizowane na pisemny wniosek uprawnionych skierowany na adres siedziby
Organizatora bądź osobom umocowanym do jego reprezentacji.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
2. Organizator ma wyłączne prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji Drużyny z Turnieju.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.

www.courtwatch.pl
debaty@courtwatch.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór formularza rejestracyjnego

•

Nazwa zgłaszającego (nazwa szkoły)

Dane płatnika
•
•
•
•
•
•

Nazwa płatnika
Adres (ulica)
Kod pocztowy
Miejscowość
NIP
Email do wysłania rachunku pro forma

Dane opiekuna zespołu
•
•
•
•

Imię
Nazwisko
Numer telefonu
Email

Drużyna
należy wypełnić dla czterech uczniów - uczestników drużyny:
• Imię ucznia
• Nazwisko
• Numer legitymacji
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Zapoznaliśmy się z treścią i akceptujemy Regulamin Uczestnictwa w „Turnieju Debat Oksfordzkich
o Tematyce Społeczno-Prawnej”.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Organizatora
Ogólnopolskiego „Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej” zgodnie
z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie związanym
z uczestnictwem Drużyny w Mistrzostwach.
Wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów marketingowych
przez Organizatora zdjęć i nagrań z wizerunkiem Drużyny i Innych Uczestników bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i 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 przez Organizatora.
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