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Zasady uczestnictwa w projekcie Muzealna Liga Debatancka „Sztuka debaty. Debaty o sztuce”. 

 

 Muzealna Liga Debatancka, zwana dalej projektem debatanckim jest wydarzeniem rocznym 
prowadzonym w  formacie World Schools. Na projekt składają się: warsztaty muzealne, 
warsztaty debatanckie, debaty eliminacyjne, ćwierćfinały, półfinały i Wielki Finał. Muzealna 
Liga Debatancka odbywa się w języku polskim. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Fundacja Polska 
Debatuje. 

 Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe potrzebne do udziału w 
wydarzeniu. 
 

Uczestnicy: 
1. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów szkół średnich. 
1. Maksymalna liczba uczestników wynosi 110 osób.  
2. Uczestnicy przystępują do projektu jako drużyny. 

a. Drużyna może składać się z od 3 do 5 osób. 
b. Jeśli uczestnicy zarejestrują się indywidualnie, organizatorzy przydzielą ich do drużyn.  

3. Warunkiem kwalifikacji do ćwierćfinałów jest udział wszystkich członków drużyny w każdym z 
warsztatów. 

4. Do ćwierćfinałów awansują drużyny z najwyższą liczbą zwycięstw. 
a. W przypadku równej liczby zwycięstw awansują drużyny z największą liczbą małych 

punktów. 
b. W przypadku równej liczby małych punktów awansują drużyny, które wygrały 

bezpośrednie starcie. 
c. Pozostałe przypadki rozstrzygają organizatorzy. 

5. W ramach projektu można być członkiem tylko jednej drużyny jednocześnie.   
6. Skład drużyny może ulec zmianie najpóźniej do rozpoczęcia pierwszej debaty.  
7. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązują podczas jego obowiązywania zasady etyki 

debatanckiej zakładające traktowanie z szacunkiem wszystkich osób, niezależnie od ich 
przekonań, pochodzenia czy jakichkolwiek cech. Szczegółowe zasady przedstawione zostaną 
uczestnikom przed rozpoczęciem turnieju. 

 
Harmonogram: 
5.10.2021- warsztaty muzealne i warsztaty debatanckie w MNW 
23.10.2021 - debaty eliminacyjne on-line 
13.12.2021 -  warsztaty muzealne i warsztaty debatanckie w MNW 
18.12.2021 - debaty eliminacyjne on-line 
21.03.2022 -  warsztaty muzealne i warsztaty debatanckie w MNW 
02.04.2022 - debaty eliminacyjne on-line 
23.05.2022 – warsztaty muzealne w MNW 
28.05.2022 – ćwierćfinały - debaty eliminacyjne on-line 
11.06.2022 – półfinał i Wielki Finał debatancki w MNW 
 
Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia do udziału w projekcie może dokonać każdy chętny uczeń szkoły średniej.  Zgłosić 
można się indywidualnie lub jako drużyna.   

2. Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz rejestracyjny opublikowany na stronach 
internetowych Organizatorów. 

3. Termin zgłoszeń upływa 25.09.2021 
4. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. 
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5. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w projekcie debatanckim bardzo prosimy o 
zapoznanie się aktualnie obowiązującymi zasadami sanitarnymi. W razie zmiany sytuacji 
sanitarnej, w związku z pandemią, zajęcia mogą zostać odwołane lub przeniesione on-line.  

 
 
Przebieg debat: 

1. W każdej z debat biorą udział dwie drużyny.  
a. Każda z drużyn rozgrywa debatę w 3 osoby. Jeśli drużyna liczy więcej niż 3 osoby, 

pozostałe osoby nie mogą brać udziału w danej debacie. 
2. Debatę rozpoczyna losowanie stron. Strona Propozycji broni tezy debaty. Strona Opozycji 

stara się obalić tezę. Po losowaniu drużyny otrzymują 15 minut na przygotowanie. 
3. Przedstawiciele stron występują naprzemiennie, począwszy od pierwszego mówcy strony 

Propozycji.  
4. Role w debacie: 

a) I mówca Propozycji (5 min.) – Przedstawia krótko wszystkie argumenty Propozycji i 
rozwija pierwsze argumenty. W razie konieczności definiuje debatę. 

b) I mówca Opozycji (5 min.) –  Przedstawia krótko wszystkie argumenty Opozycji, 
kontrargumentuje i rozwija pierwsze argumenty. 

c) II mówca Propozycji i Opozycji (5 min.) – Argumentuje i kontrargumentuje. 
d) III mówca Propozycji i Opozycji (5 min.) – Nie wprowadza nowych argumentów – 

skupia się na rozwijaniu najważniejszych argumentów swojej strony. 
e) I lub II mówca Opozycji i Propozycji - mowa podsumowująca (3 min.) – Przedstawia 

punkty sporu w debacie i uzasadnia, dlaczego drużyna wygrała najważniejsze z nich. 
Nie dodaje nowych argumentów, kontrargumentów ani przykładów. 

5. Pytania i Informacje: 
a) W trakcie mowy (oprócz mów końcowych) osoba z drużyny przeciwnej może zgłosić 

pytanie lub informację w każdym momencie oprócz pierwszych i ostatnich 30 sekund 
mowy, które nazywamy „czasem chronionym”.  

b) Zgłoszenia dokonuje się poprzez podniesienie ręki.  
c) Pytanie lub informacja nie mogą trwać dłużej niż 15 s.  
d)  Mówcy powinni przyjąć 1-2 pytania na mowę. 

 
Zasady oceniania: 

1. Zwycięzcą debaty zostaje drużyna, którą jako zwycięzcę wskażą sędziowie. 
2. W zależności od wyniku debaty drużynom każdorazowo przydziela się punkty (za zwycięstwo 

– 1 pkt, za porażkę – 0 pkt). 
3. Uczestnicy oceniani są indywidualnie w trzech kategoriach: treść (maksymalna liczba punktów 

do uzyskania: 40),  styl (maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40), strategia ( maksymalna 
liczba punktów do uzyskania: 20). 

4. Każdy werdykt należy ogłosić  drużynom, a następnie uzasadnić wyczerpująco wyłącznie na 
podstawie materiału przedstawionego w debacie.  

5. Werdykt podany drużynom przez sędziego jest wiążący. Uczestnikom nie przysługuje droga 
odwoławcza od wyniku debaty. Zakazane jest nagrywanie przebiegu debaty.  
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Informacja RODO MNW: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: 

„Rozporządzenie”) Muzeum Narodowe w Warszawie informuje, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie, 00–495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3; 

2) został wyznaczony inspektor ochrony danych w Muzeum Narodowym w Warszawie, z którym 

można skontaktować się: iodo@mnw.art.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb zorganizowania projektu debatanckiego 

Muzealna Liga Debatancka „Sztuka debaty. Debaty o sztuce” oraz w celu ich wykonania, w tym:  

 w celu zorganizowania i wykonania projektu debatanckiego Muzealna Liga Debatancka 

„Sztuka debaty. Debaty o sztuce” zgodnie z art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia 

 w celu wypełnienia obowiązków prawnych, nałożonych na Muzeum Narodowe w Warszawie, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, 

 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Muzeum Narodowego w Warszawie, 

obejmującego dochodzenie ewentualnych roszczeń i obronę praw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia; 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające te dane na zlecenie 

Muzeum Narodowego w Warszawie oraz organy administracji publicznej uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat; 

6) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w projektu 

debatanckiego Muzealna Liga Debatancka „Sztuka debaty. Debaty o sztuce”, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie debatanckim; 

9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 
2. Zgoda dotyczy wykorzystania do przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku w 

materiałach edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych, jak również w innych materiałach MNW 

wykorzystywanych do celów edukacyjnych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych bez 

ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku przez partnerów, 

sponsorów i mecenasów Muzeum Narodowego w Warszawie (dalej: partnerzy), w ich materiałach 

edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych, na stronie internetowej, na portalach 

społecznościowych, na plakatach.  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
mailto:iodo@mnw.art.pl
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3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania projektu 

debatanckiego Muzealna Liga Debatancka „Sztuka debaty. Debaty o sztuce”, powiadomienia 

laureatów o wynikach projektu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z 

prowadzoną działalnością edukacyjną – informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o 

ochronie danych osobowych.  

 
 

Zgoda Opiekuna na udział dziecka w projekcie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki* ___________________________________________ 

PESEL: __________________________________________________________________________ 

w wydarzeniach w ramach projektu „Sztuka Debaty, Debaty o sztuce. Muzealna Liga Debatancka” 

realizowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz on-line w okresie od 5 października 2021 

do 11 czerwca 2022. 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam* się z  zasadami uczestnictwa w projekcie. 

 

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

data, miejscowość      podpis rodzica / opiekuna 

 
 

 
Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem 
pozostaje nieodpłatne i jest całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z 
przepisów prawa.  
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Informacja RODO Fundacja Polska Debatuje: 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika projektu debatanckiego Muzealna Liga 
Debatancka „Sztuka debaty. Debaty o sztuce”, jest Fundacja Polska  Debatuje z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Grottgera 11a/27. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika projektu debatanckiego będą przetwarzane w celu 
organizacji, przeprowadzenia i promocji projektu debatanckiego, publikacji informacji o 
laureatach projektu debatanckiego oraz ich prac na stronie internetowej Fundacji Polska 
Debatuje czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją 
działalności edukacyjnej FPD, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności 
wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 
z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.  

3. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia projektu debatanckiego oraz opublikowania informacji o laureatach 
projektu debatanckiego.  

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom projektu debatanckiego wzięcia w nim 
udziału, umożliwienie przeprowadzenia projektu debatanckiego, opublikowanie informacji o 
laureatach i archiwizację dokumentów.  

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
 żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej;  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie 

nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;  

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Administratorowi zorganizowania projektu debatanckiego, powiadomienia laureatów o 
wynikach projektu debatanckie i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z 
prowadzoną działalnością edukacyjną – informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o 
ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 


