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INFORMACJE O TURNIEJU 

Data: 4-7 listopada 2016 r. 

Miejsce: Kraków (Stare Miasto/ Kazimierz/ 
Podgórze!)  

Ilość drużyn: 64 szkoły (256 uczestników  
i 64 opiekunów) 

Tematy debat: polskie stosunki międzynarodowe 
oraz ich historia, rola Polski w kształtowaniu 
relacji międzynarodowych w regionie, rola Polski 
w budowaniu tożsamości i kultury europejskiej.  

Zapewniamy: noclegi i pełne wyżywienie na 
cały czas trwania turnieju. Finaliści zostaną 
z nami nawet 4 dni! Ponadto każda drużyna 
otrzyma kompleksowe materiały przygotowujące 
do debat.  

Organizatorzy przewidzieli nagrody-niespodzianki 
dla najlepszych drużyn! 

 

REKRUTACJA 

Termin: 19.09-15.10.2016  
(lub do wyczerpania miejsc)  

Rejestracja: przez formularz zgłoszeniowy  
link na stronie: 
http://iwi.org.pl/b24/DEBATUJEMY-O-POLSCE  

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń!  

Drużyny: 4 uczniów + 1 opiekun (nauczyciel ze 
szkoły biorącej udział w turnieju)  

Koszt udziału: 200 zł (100 zł – bezzwrotna 

opłata rekrutacyjna na pokrycie kosztów 

organizacyjnych + 100 zł – kaucja zwracana 

drużynom przestrzegającym regulaminu po 

zakończeniu turnieju). 

ZASADY DEBATY 

Format: Debata oksfordzka w systemie 
Akademickich Mistrzostw Polski Debat 
Oksfordzkich  

Czas mów: 5 minut  

Tezy: ogłoszone 14 dni przed startem turnieju.  

Zwycięzca projektu: drużyna wybierana przez 
sędziów oraz wszystkich finalistów turnieju!  

 

http://iwi.org.pl/b24/DEBATUJEMY-O-POLSCE
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Partnerzy: 

Instytut Wschodnich Inicjatyw 

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał 
w 2010 r. w Krakowie, by wspierać rozwój 
współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy 
krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy 
Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.  

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność 
na rzecz pogłębiania współpracy między 
Wschodem i Zachodem, łamanie stereotypów 
oraz budowanie dialogu międzykulturowego. 

Działania podejmowane w celu promowania 
i demitologizowania obszaru byłego ZSRR 
obejmują m.in.: międzynarodowe i ogólnopolskie 
projekty naukowe, edukacyjne i społeczno-
kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, 
wizyty studyjne, a także szkolenia. 

 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców 

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców powstało 
w 2012 roku grupując absolwentów najstarszego 
w Polsce projektu Debat Oksfordzkich: Szkoły 
Debaty.   

Podstawowym celem naszego Stowarzyszenia 
jest działalność edukacyjna zmierzająca do 
rozwoju umiejętności publicznego przemawiania 
i kształtowanie tradycji merytorycznej dyskusji 
wśród uczniów i studentów.  

Nasz ostateczny cel to jakościowe podniesienie 
poziomu debaty publicznej w Polsce.  

Organizujemy warsztaty i szkolenia, prowadzimy 
zajęcia z retoryki i przemawiania w szkołach oraz 
tworzymy Akademickie Mistrzostwa Polski Debat 
Oksfordzkich. 

 


