Regulamin VI edycji Konkursu „Z Polską Polityką Na Ty”

§1
1. Organizatorem VI edycji Konkursu „Z Polską Polityką na Ty!” jest Klub Myśli Politycznej
„Stańczyk”, działający na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie
Gdańska, Gdyni i Sopotu, zrzeszonych w dwuosobowe zespoły.
3. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane będą do dnia 12 grudnia 2016 roku, na adres
e- mail: klub.myslipoltycznej.stanczyk@gmail.com W mailu należy załączyć skan wypełnionego
i podpisanego osobiście formularza zgłoszeniowego, który będzie można pobrać ze strony:
facebook.com/klubmysli.politycznejstanczyk
§2
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: Turnieju Wiedzy oraz Finału.
2. Tegorocznym tematem przewodnim Konkursu jest „Polska Konstytucja- Nasze Obowiązki
i Prawa”.
§3
1. Liczba miejsc w I etapie Konkursu jest ograniczona do 30 dwuosobowych zespołów,
reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne Trójmiasta. O zakwalifikowaniu się do
konkursu decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Komisję Konkursową.
2. Liczba dwuosobowych zespołów zgłoszonych z jednej szkoły ograniczona jest do trzech.
Zgłoszenie większej ilości zespołów z tej samej szkoły możliwe jest pod warunkiem istnienia
wolnych miejsc określonych w § 3, pkt. 1. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wg daty
zgłoszenia do konkursu. W sytuacji tej samej daty – losowanie przeprowadzone przez Komisję
Konkursową.
3. Pierwszeństwo zakwalifikowania mają członkowie zespołów pochodzących z tej samej szkoły, w
sytuacji istnienia wolnych miejsc zakwalifikowane mogą być drużyny mieszane. W wypadku
zgłoszenia składu mieszanego uznaje się go za reprezentującego obie szkoły.
4. I etap – Turniej Wiedzy – wymagać będzie od uczestników napisania testu dotyczącego wiedzy
o Konstytucji RP z 1997 oraz wydarzeń jej towarzyszących jej uchwalenia i wynikających z jej
obowiązywania do czasów nam współczesnych, tj. do 1 grudnia 2016 r.
5. Turniej Wiedzy odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 roku, o godzinie 9.00, w auli III LO w
Gdańsku.
6. Test składał się będzie z 20 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 5 pytań otwartych
(opisowych). Czas trwania etapu pierwszego to 60 minut. Uczestnicy pisać będą test
indywidualnie. Po podliczeniu punktów zostaną one zsumowane na konta poszczególnych
dwuosobowych grup.
7. Wyniki zespołów, uzyskane podczas I etapu, nie będą wliczane do punktacji uzyskanej podczas
rywalizacji w II etapie Konkursu.
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8. Zakres wiedzy obowiązującej na pierwszy etap pojawi się na profilu Facebook'a KMP „Stańczyk”
najpóźniej 1 grudnia 2016
9. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 8 par, które w Turnieju Wiedzy uzyskały
najlepsze wyniki. Zostaną one zaprezentowane na stronie internetowej topolówka.pl oraz na profilu
Facebook'a KMP „Stańczyk” do dnia 23 grudnia 2016 roku. W sytuacji otrzymania identycznego
wyniku punktowego z testu, o kolejności zespołów zadecyduje przeprowadzone przez Komisję
Konkursową losowanie.
10. Prace testowe sprawdzane będę przez nauczycieli III LO w Gdańsku, dra Łukasza Skupnego i mgra
Mikołaja Walczyka oraz uczniów III LO w Gdańsku, Jana Janukowicza, Mateusza Popadiuka oraz
Tomasza Ufniarskiego. Sprawdzone prace testowe będą udostępniane przez Komisję Konkursową
do wglądu w III LO w Gdańsku.
11. Nadzór nad poprawnością przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu sprawuje Komisja
Konkursowa w składzie: Jan Janukowicz, Jan Dorniak, Wiktor Fredrich działająca pod nadzorem
nauczycieli III LO w Gdańsku: Opiekuna Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”, dra Łukasz
Skupnego oraz mgra Mikołaja Walczyka.
12. Od wyników ogłoszonych przez Komisję Konkursową nie ma odwołania.
§4
1. Finał (II etap) Konkursu „Z Polską Polityką na Ty!” składa się z dwóch kategorii: Turniej Debat
oraz Wywiad.
2. Cztery zespoły z najlepszymi wynikami testu mają prawo wyboru w której kategorii finałowej mają
zamiar wystartować. Kolejne drużyny startują w pozostałych kategoriach.
§5
1. Uczestnicy deklarujący chęć wzięcia udziału w finale (II rundzie) Konkursu „Z Polską Polityką
na Ty!” w kategorii Wywiad są zobowiązani do przeprowadzenia, zarejestrowania oraz
opracowania wywiadu z osobą ze świata polskiej polityki, gospodarki, nauki lub kultury,
związanego tematycznie z ideą przewodnią bieżącą edycją: „Polska Konstytucja – Nasze
Obowiązki i Prawa”. Przekazania zarejestrowanego wywiadu Komisji Konkursowej w formie
pliku dźwiękowego lub filmowego w formacie umożliwiającym jego otworzenie na standardowym
urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Ubuntu i Windows 10 lub niższym oraz jego
transkrypcji do dnia 23 stycznia 2017 roku.
2. Czas trwania wywiadu powinien nie powinien przekroczyć 45 minut.
3. Komisja Konkursowa składać się będzie z następujących osób:
•

mgr Mikołaj Walczyk – przewodniczący Komisji Konkursowej w kategorii Wywiad,

•

dr Łukasz Skupny – Opiekun Klubu Myśli politycznej „Stańczyk”,

•

Jan Janukowicz – Prezes Klubu Myśli politycznej „Stańczyk”.

4. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Konkursu: zwycięzców oraz zdobywców drugiego oraz
trzeciego miejsca w dniu 6 lutego 2017 podczas uroczystego finału.
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5. Wywiad zgłoszony do Konkursu oceniany będzie przez Komisję Konkursową w następujących
kategoriach:
L.p.

Kategoria

Punktacja

1.

Spełnienie wymogów formalnych, w tym: zgodność z tematem Konkursu, czas
trwania nieprzekraczający 45 minut, dostarczenie zapisu cyfrowego wywiadu
oraz jego transkrypcji.

3

2.

Przygotowanie merytoryczne przeprowadzających wywiad, w tym poziom
zadawanych pytań.

4

3.

Umiejętności dziennikarskie w przeprowadzeniu wywiadu, w tym umiejętność
zadawania pytań, słuchania rozmówcy, nadawania rozmowie dynamiki (np.
skracania zbyt rozwlekłych wypowiedzi), itp.
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6. Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane publicznie w czasie finału Konkursu, po
przeprowadzeniu Turnieju Debat, który odbędzie się 6 lutego 2017. Organizatorzy Konkursu
zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania skróconej wersji wywiadu. Nagrodzone prace zostaną
opublikowane na stronie III LO w Gdańsku. www.topolowka.pl oraz na profilu Facebook'a KMP
„Stańczyk”.
7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§6
1. W części finałowej (II etapie) Konkursu „Z Polską Polityką na Ty!” w kategorii Turniej Debat
udział wezmą maksymalnie cztery zespoły, które członkowie zostali zakwalifikowani do II etapu i
zgłosili chęć wzięcie udziału w Turnieju.
2. Tematy Turnieju Debat zostaną opublikowane na profilu Facebook'a KMP „Stańczyk” do dnia
23 grudnia 2016 roku. Uczestnicy Turnieju Debat przed rozpoczęciem zawodów wylosują przy
pomocy Prowadzących Turniej:
a) temat debaty spośród opublikowanych na stronie internetowej Konkursu;
b) stanowisko, którego będą bronić, tzn. strona broniąca danego poglądu i stroną opozycyjna;
c) numer zespołu będący podstawą do kolejności wystąpienia i ustalanie przeciwników w Turnieju
Debat.
3. Porządek debaty polega na przedstawianiu własnych poglądów oraz polemice z poglądami
przeciwników wg poniższego schematu.
a) Każdy zespół składa się z dwóch biorących w debacie mówców.
b) Pierwszy mówca strony broniącej rozpoczyna debatę, przedstawiając argumenty swojego zespołu
uzasadniając wylosowany temat oraz stanowisko w danym temacie.
c) Pierwszy mówca opozycji ma za zadanie obalić argumenty swojego poprzednika (może wykazać
nieścisłości, podważyć wiarygodność argumentów, wykazać niemożliwość spełnienia rozwiązań
zaproponowanych przez stronę broniącą etc.) a następnie wysunąć własne argumenty i rozwiązania.
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d) Drugi mówca strony broniącej w swojej przemowie powinien obalić argumenty opozycji, a
następnie poprzeć, pogłębić lub przedstawić nowe argumenty odnoszące się do tematu. Na koniec
powinien podsumować debatę i w kilku zdaniach wyrazić się dlaczego właśnie strona broniąca
powinna wygrać debatę.
e) Drugi mówca opozycji ma za zadanie obalić argumenty strony przeciwnej, poprzeć i pogłębić
argumenty swojego partnera oraz krótko zamknąć debatę. W zamknięciu powinien zawrzeć
argumenty które przemawiają za tym, że to właśnie strona opozycyjna wygrała.

4. Każdy z uczestników debaty będzie miał na swoją przemowę przeznaczone 3 minuty. Cała debata
trwać będzie do 12 minut.
5. Przebieg Turniej Debat polega na rozegraniu dwóch rund. Każdy zespół weźmie udział w dwóch
debatach. Zespoły rywalizujące ze sobą zostaną rozlosowane tuż przed rozpoczęciem rundy.
Przykładowe losowanie drużyn zaprezentowano w poniższym schemacie.
I RUNDA
Debata 1

Zespół 1 vs. Zespół 2

Debata 2

Zespół 3 vs. Zespół 4
II RUNDA

Debata 3

Zespół 1 vs. Zespół 3

Debata 4

Zespół 2 vs. Zespół 4
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6. Zespoły biorące udział w Turnieju Debat oceniane będą przez Komisję Konkursową w
następujących kategoriach:
L.p.

Kategoria

Punktacja

1.

Prezencja, w tym wygląd oraz zachowanie.

2

2.

Przygotowanie merytoryczne uczestników debaty.

3

3.

Umiejętności prowadzenia debaty, w tym umiejętność przedstawiania własnych
argumentów, słuchania rozmówcy, obrony własnego stanowiska.
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7. Komisja Konkursowa składać się będzie z następujących osób:
•

mgr Bożena Ordak, Dyrektor III LO w Gdańsku, Przewodnicząca Komisji Konkursowej w
kategorii Turniej Debat,

•

Jarosław Wałęsa, Poseł do Parlamentu Europejskiego (lub jego przedstawiciel),

•

Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny Gazety Wyborczej „Trójmiasto” (lub jego przedstawiciel),

•

Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańsk (lub jego przedstawiciel)

•

mgr Mikołaj Walczyk, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w III LO w Gdańsku,

•

dr Łukasz Skupny, Opiekun Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”, nauczyciel historii w III LO w
Gdańsku,

•

Jan Janukowicz, uczeń klasy II c, Prezes Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”.

8. O zwycięstwie w Turnieju Debat decydować będzie najwyższa suma punktów przyznanych
poszczególnym zespołom przez Komisję Konkursową zdobytych w każdej z trzech debat.
9. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Turnieju Debat: zwycięzców oraz zdobywców drugiego
oraz trzeciego miejsca w dniu: 6 lutego 2017.
10. Wyniki Turnieju Debat zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.topolowka.pl
oraz na profilu profilu Facebook'a KMP „Stańczyk”.
11. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§7
1. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie ostateczne prawo do rozstrzygania kwestii związanych z
przeprowadzeniem Konkursu, a nieobjętych powyższym regulaminem.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
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