REGULAMIN UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
„Tarnowska Noc Debaty”
§1.
Definicje
Ilekroć mowa o:
Tarnowska Noc Debaty [TND] – towarzyski turniej debat rozgrywanych nocą
w którym przede wszystkim liczy się wzajemne zaufanie, szacunek i dobra zabawa.
Uczestnicy Turnieju zgadzają się być debatującymi, sędziami, marszałkami – w zależności
od fazy turnieju i losowania drużyn.
Dobra zabawa – oznacza nie szukanie zwycięstwa za wszelką cenę, nie obwinianie
sędziów za złe sędziowanie, zgodzenie się na to, że ocenia mnie inny uczestnik
Tarnowskiej Nocy Debaty.
Zwycięzca Tarnowskiej Nocy Debaty – drużyna, która wyłoniona będzie w taki
właśnie niecodzienny sposób.
Uczestnicy – dowolna czwórka osób, która zna zasady debat oksfordzkich, format i
kartę oceny Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (www.ampdo.pl) oraz
godzi się na tak mało precyzyjny Regulamin.
Organizator – organizacja która grzecznościowo bierze na siebie organizację Turnieju.
Robi to bo chce i kręci ją, że na to wpadła: „Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie”, ul. Miła
14a, 33-113 Zbylitowska Góra
§2.
Cele
Celem jest wzajemne ucieszenie się swoją obecnością osób, które połknęły bakcyla
debatanckiego.

§3
O co chodzi?
1. Turniej organizowany jest na 16-cie drużyn.
2. Uczestnicy są jednocześnie debatantami, sędziami i marszałkami. W praktyce oznaczać
to będzie, iż przerwa w debatowaniu wiąże się z „sędziowaniem” lub „marszałkowaniem”.
3. Schemat rozgrywek:

§4.
Termin i miejsce realizacji
1. Termin realizacji projektu ustala się na: 30.06.2017 roku
2. Miejscem realizacji turnieju jest Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Tarnowie,
ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów.

§5
Adresaci
1. TND skierowany jest do 16 drużyn w każdym wieku z całej Polski. Osoby poniżej 18-go
roku życia zobowiązane są dostarczyć oświadczenie rodzica dołączone do ogłoszenia
o naborze do turnieju.
§6
Rekrutacja
1. W celu wyrażenia chęci udziału w TND konieczne jest przesłanie zgłoszenia za
pośrednictwem Formularza [https://goo.gl/forms/jaAQmXBoPMWeVBFA2] publikowanego na
stronach:

www.noweprzestrzenie.pl

i

www.tarnowskaligadebatancka.pl

oraz

na

fanpage https://www.facebook.com/tarnowskaliga/.
2. Organizator dopuszcza maksymalnie 16 drużyn spośród przesłanych do 25-go czerwca
2017 formularzy [obowiązuje kolejność zgłoszeń].
3. Uprasza się drużyny o dotrzymywanie słowa i pojawienie się na Turnieju. Uprasza się
również o jak najszybszą informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.
4. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście, Organizator skontaktuje się z wybranymi
drużynami, umieszczonymi na liście rezerwowej.
§7
Obowiązki i odpowiedzialność
1. Niepełnoletni

uczestnik,

wyposażony

w

oświadczenie dołączone

do

formularza

rejestracyjnego, jest objęty opieką prawną przez Organizatorów tylko na terenie
szkoły w której organizowany jest Turniej [Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
w Tarnowie].
2. Zobowiązuje się wszystkich uczestników Tarnowskiej Nocy Debaty do całkowitego
zakazu zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz
zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników turnieju.
§8
Oświadczenia
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych w zakresie związanym z ich uczestnictwem w TND.

2. Uczestnicy

Projektu

zobowiązani

są

do

wyrażenia

zgody

do

gromadzenia,

przetwarzania i wykorzystywania do celów marketingowych przez Organizatora zdjęć i
nagrań z wizerunkiem Uczestników Projektu 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.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rolę decyzyjną posiada zarząd
Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie [organizator turnieju].
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma wyłączne prawo podjęcia decyzji o
dyskwalifikacji drużyny z turnieju.
3. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

