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Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Harmonogram Konkursu Debat Oksfordzkich – edycja 1  

(październik – grudzień 2021) 
 

 
 

1. Etap zgłaszania drużyn do konkursu trwa od 08.09 do 01.10.2021 r. W zgłaszającej się szkole 

wyłaniana jest drużyna do udziału w debatach na etapie międzyszkolnym: 4 osoby i 1 opiekun.  

W zgłoszeniu należy podać skład podstawowy. Można również wskazać skład rezerwowy (na wypadek 

zmian w zakresie restrykcji pandemicznych lub spraw losowych). W przypadku wyższej konieczności 

istnieje możliwość zmiany składu podstawowego, a w szczególności zmiany liczby uczestników w 

drużynach z 4 do 2 w przypadku debat przeprowadzanych on-line. Drużyny kwalifikowane są według 

kolejności zgłoszeń do I edycji turnieju (październik – styczeń) lub II edycji turnieju (marzec – czerwiec). 

 

2. Warsztat z zakresu wystąpień publicznych 5 oraz 7.10.2021 (1 termin warsztatu do wyboru z 2). 

Przed przystąpieniem do debat wszystkie zakwalifikowane drużyny mają możliwość uczestniczenia w 

warsztacie z zakresu wystąpień publicznych prowadzonym na Uniwersytecie Gdańskim. Każda 

drużyna ma możliwość wyboru 1 z dwóch terminów warsztatu (5 lub 7.10.2021 r.; warsztat jest bezpłatny 

dla uczestników debat, nie są zwracane koszty dojazdu). 

 

3. Międzyszkolny etap eliminacyjny. W etapie międzyszkolnym bierze udział 8 drużyn ze szkół 

ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Tezy i strony przyznawane są losowo. Po losowaniu 

przeprowadzane są 4 debaty eliminacyjne (każda drużyna bierze udział w 1 debacie), po których 4 

zwycięskie drużyny przechodzą do półfinału.  

Losowanie szkół, ujawnienie tez, stron i uczestników debat - 8.10.2021 r. 

Debaty międzyszkolne - 26.10.2021 r., godz. 9.00-15.00. 
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Ogłoszenie uczestników półfinałów i losowanie tez półfinałowych – 26.10.2021. 

 

4. Warsztat z zakresu wystąpień publicznych w okresie 08-10.11.2021 (1 termin dla drużyn 

półfinałowych, termin zostanie podany na początku października).  

 

5. Etap półfinałowy. 

W etapie półfinałowym biorą udział 4 drużyny ze szkół ponadpodstawowych z województwa 

pomorskiego. Tezy i strony przyznawane są losowo. Drużyna I o największej liczbie punktów uzyskanych 

na międzyszkolnym etapie eliminacyjnym walczy z drużyną III, a drużyna II z drużyną IV. Do finału 

przechodzą zwycięzcy debat I-III i II-IV, pozostałe dwie drużyny zmierzą się w debacie o III miejsce. 

Debaty półfinałowe - 19.11.2021 r., godz. 10.00-14.00.  

Ujawnienie tez i stron debat etapu finałowego - 19.11.2021 r. 

 

6. Finał konkursu debat: 08.12.2021 r., godz. 10.00-14.00 

Finał: W etapie finałowym planowane są 2 debaty: o III miejsce, a następnie debata finałowa. 

Debata o III miejsce. Debata o I miejsce.  

Rozstrzygnięcie konkursu debat. Wręczenie nagród laureatom.  

 

Międzyszkolny 
etap eliminacyjny

Drużyna 1 /

Drużyna 2

Drużyna 3 / 

Drużyna 4

Drużyna 5 / 

Drużyna 6

Drużyna 7 / 

Drużyna 8

Etap półfinałowy

• Drużyna I / Drużyna III
• Drużyna II / Drużyna IV

Finał konkursu

• Debata o III miejsce
• Debata o I miejsce


