Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
ul. 3 Maja 11 | 43 200 Pszczyna | tel./fax. 032 210 02 12
biuro@lgdziemiapszczynska.pl | www.lgdziemiapszczynska.pl

REGULAMIN WYDARZENIA „OKNO KARIERY”
Debata oksfordzka nt.: „Kluczowa cecha przedsiębiorcy: przebiegłość czy uczciwość?”
1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna, zwane dalej Organizatorem.
2. Wydarzenie „Okno kariery” skierowane jest do młodzieży – uczniów głównie ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych oraz w razie zainteresowania możliwość udziału uczniów młodszych klas
w/w szkół – (do 30 roku życia) – zamieszkujących obszar objęty działaniem Organizatora,
tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór,
Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).
3. Celem wydarzenia jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, zachęcenie ich do
podejmowania wyzwań związanych z prowadzeniem własnego przedsięwzięcia gospodarczego
w przyszłości oraz wykształcenie kompetencji tworzenia koncepcji biznesowej.
4. Wydarzenie odbędzie się w formule DEBATY OKSFORDZKIEJ.
5. Wydarzenie, odbędzie się w Pszczynie i składać się będzie z dwóch dni:
a. pierwszy dzień – 16.10.2017 r. – eliminacje do debaty oksfordzkiej wraz z przeprowadzeniem
warsztatów. Eliminacje rozpoczną się o godz. 9.00. Uczestnicy piszą test eliminacyjny.
Organizator, na podstawie wyniku testu wyłania pierwszych 8 osób z największą liczbą punktów,
które wezmą udział w debacie, następnie tworzone są zespoły. Osoby, które w teście zajęły:
1, 4, 5, 8 miejsce tworzą jeden zespół, osoby z miejsc: 2, 3, 6, 7 tworzyć będą drugi zespół.
Zespołom drogą losową, przypisywana jest „strona” debaty. Każdy z zespołów zostanie objęty
wsparciem „Opiekuna Zespołu”, który w tym dniu, będzie pracował z zespołem, przygotowując
go do udziału w debacie. Czas trwania łącznie: ok. 3,5 godz. zegarowe;
b. drugi dzień – 17.10. 2017 r. – przeprowadzenie debaty oksfordzkiej, czas trwania: ok. 2 godz.
zegarowych. Debata rozpocznie się o godz. 10.00.
6. Debatę prowadzi Moderator (Marszałek debaty). Nie ma on prawa uczestniczyć w dyskusji – jest
osobą bezstronną.
7. Moderatora wspiera Sekretarz, który informuje mówców o czasie pozostałym im
na wystąpienie i prowadzi dokumentację debaty.
8. W debacie biorą udział dwa, czteroosobowe zespoły, broniący tezy: „Kluczowa cecha przedsiębiorcy:
przebiegłość” oraz broniący tezy „Kluczowa cecha przedsiębiorcy: uczciwość”.
9. Każda placówka ma możliwość zgłosić do eliminacji maksymalnie 20 osób (z zastrzeżeniem pkt. 2).
Każdy uczestnik eliminacji przygotowuje wstępie argumenty do obrony każdej z tez. O fakcie
uczestnictwa w finalnej debacie zdecydują wyniki eliminacji. Osobom zostanie również losowo
przypisana teza.
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10. Zgłaszając uczestników debaty (dzień drugi) każda placówka może zgłosić Organizatorowi również
chętnych w charakterze widowni. Liczba osób tworzących widownię wynosi max. 130 osób, stąd
liczba miejsc jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w debacie może odbyć
się niezależnie od tego czy osoby z danej placówki, zakwalifikowały się do udziału w dyskusji, tym
samym wydarzenie ma charakter otwarty – każdy zainteresowany, może wziąć udział w debacie jako
członek widowni, oceniającej wynik debaty.
11. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu osoby zgłaszają do Organizatora za pośrednictwem danej placówki
(zgłoszenie uczniów przez szkołę). W tym celu koniecznym jest nadesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego (oryginał, skan lub faks), który stanowi zał. nr. 1 do
niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich, koniecznym jest przesłanie wraz
z formularzem zgłoszeniowym podpisanej przez rodzica/opiekuna zgody na udział
w wydarzeniu, zgoda stanowi zał. nr 2 do Regulaminu.
12. Termin nadsyłania zgłoszeń, o których mowa w pkt. 10 i pkt. 11 upływa z dniem 9.10.2017 r.
13. Eliminacje polegać będą na pisemnym rozwiązaniu przez uczestników (indywidualnie), testu
z wiedzy na temat Przedsiębiorczości. Będzie to test jednokrotnego wyboru oraz 2 pytania otwarte,
problemowe. Wyniki eliminacji zostaną przedstawione po sprawdzeniu testu, tego samego dnia.
W przypadku braku rozstrzygnięcia eliminacji, poprzez wynik testu, zostaną przeprowadzone
dodatkowe eliminacje, do momentu wyłonienia 8 osób, które wezmą udział
w warsztacie oraz debacie.
14. Dwóm wyłonionym w drodze eliminacji zespołom, zostanie losowo przypisana „strona”
w debacie, zgodnie z tezą przedstawioną na początku regulaminu: „Kluczowa cecha przedsiębiorcy:
przebiegłość czy uczciwość?”
15. W debacie wezmą udział zaproszeni eksperci, którzy będą mieć możliwość wskazania ich zdaniem
lepiej przygotowanego merytorycznie zespołu, będą mogli również podsumować dyskusję lub zadać
zespołom pytania.
16. Każdy zespół tworzy czterech mówców, pełniących w debacie określone role.
17. W debacie mówcy występują na przemian. Jako pierwszy występuje mówca broniący tezy:
„Kluczowa cecha przedsiębiorcy: przebiegłość” i jednocześnie ją definiujący. Każdy następny
mówca musi odnosić się do tezy zdefiniowanej na początku. Kończący mówcy podsumowują
argumentację stron.
18. Mówcy wypowiadają się podczas debaty, nie czytają przygotowanych wcześniej referatów
i wystąpień, nie przygotowują również na ten cel dodatkowych wizualnych prezentacji i plansz.
Każda z wypowiadających się osób może posiłkować się przytaczanymi w wypowiedziach danymi
statystycznymi czy dokumentami podmiotów zewnętrznych, nie mniej jednak tego typu materiały
traktowane są jako pomoc, nie zaś jako kluczowy element wypowiedzi.
19. Po wystąpieniu głównych mówców (członków obu zespołów), następują wystąpienia
z sali. Każdy ma prawo zabrać głos. Mówcy powinni wypowiadać się „na przemian”, tzn. po
wystąpieniu mówcy strony opowiadającej się za jedną tezą, powinna nastąpić wypowiedź oponenta.
Debata trwa do czasu wyczerpania liczby chętnych do zabrania głosu lub na wyraźne zarządzenie
Moderatora.
20. Uczestnicy debaty występują, na zasadzie zgłoszenia zapytania (skierowanego do mówców debaty
– podając do której grupy kierowane jest zapytanie). Wypowiedzenie się w formie „pytania” powinno
zostać poprzedzone podniesieniem prawej ręki i wypowiedzeniem słów „PYTANIE”. Na zadanie
pytania osoba z widowni ma ok. 1 minuty. Następnie grupa do której kierowane jest pytanie ma
2 minuty na przygotowanie odpowiedzi i tyle samo minut na odpowiedź. Mówca i Moderator mają
prawo w dowolnym czasie przerwać wystąpienie.
21. Mówcy mają obowiązek przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie. W przypadku jego
przekroczenia Moderator ma prawo przerwać wystąpienie. Czas na wystąpienie członków zespołów
debatujących jest określony następująco:
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• Mówca pierwszy – 6 min.;
• Mówca drugi – 4 min;
• Mówca trzeci – 4 min;
• Mówca czwarty – 6 min.
22. Podział ról w debacie wygląda następująco:
a) Stratedzy (pierwszy mówca) – mówcy z obu zespołów, jako pierwsi zabierają
w debacie głos. Przedstawiają całokształt zagadnienia, uwypuklają argumenty, prezentują
strategię drużyny.
b) Politycy (drugi i trzeci mówca) – mówcy z obu zespołów, bronią stanowiska swojej drużyny,
prezentują kontrargumenty wobec wypowiedzi przeciwnika, podpierają się autorytetami,
przykładami, statystyką.
c) Dyplomaci – kończą debatę, ostatecznie bronią lub obalają argumenty. Ich wystąpienie ma wpływ
na wynik debaty.
23. Podczas debaty, mówców z zespołów debatujących obowiązuje strój formalny. Nie ma również
możliwości aby osoby wypowiadające się (zarówno członkowie zespołów, jak i uczestnicy debaty
z widowni), zachowywały się niestosownie oraz używały wyzwisk i obelg podczas swoich
wypowiedzi. Osoby, który złamią niniejszy zapis zostaną pozbawione prawa głosu.
24. Moderator ma prawo uciszyć salę słowami „SPOKÓJ”, „CISZA”. W skrajnych przypadkach ma
prawo wyprosić z sali uczestników nie stosujących się do niniejszego Regulaminu.
25. Po debacie następuje głosowanie, w którym uczestnicy widowni (bez osób z dwóch zespołów
debatujących), mają prawo opowiedzieć się za wybraną przez siebie stroną. Sposób głosowania
zostanie podany w dniu odbywania się debaty.
26. Po głosowaniu grupa ekspertów podsumuje debatę i argumenty, które padły podczas jej odbywania
się. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku debaty z głosowania widowni, rozstrzygającym
będzie głos grupy ekspertów.
27. Wyniki debaty zostaną podane po jej zakończeniu przez Moderatora, zespołom debatującym zostaną
przyznane odpowiednio I i II miejsce. Członkowie obu zespołów zostaną nagrodzeni upominkami
o wartości odpowiednio: I miejsce – 200,00 zł/każdy oraz II miejsce – 150,00 zł/każdy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy i wysokości nagród, w momencie gdy
przyczyny zmian, będą niezależne od niego.
28. W głównej mierze ocenie głosujących powinna podlegać nie teza debaty ale argumenty
i sztuka oratorska prezentowana przez obie strony.
29. Organizator nie zapewnia uczestnikom debaty transportu na miejsce odbywania się debaty.
30. Organizator zapewnia poczęstunek w pierwszym i drugim dniu wydarzenia – drobny poczęstunek dla
wszystkich uczestników .
31. Każdy uczestnik, przystępujący do wydarzenia wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego
wizerunku, podczas wydarzenia zostaną bowiem wykonane zdjęcia oraz materiał audiowizualny,
celem udokumentowania realizacji zadania oraz promocji działań podejmowanych przez
Organizatora. Materiały mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w działaniach
sprawozdawczych przed instytucjami wdrażającymi i rozliczającymi realizację Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także w drukowanych przez Organizatora materiałach
informacyjno-promocyjnych, na stronie internetowej oraz profilu facebook Organizatora oraz stronie
pless.pl.
32. Niniejszy regulamin zostaje przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA”
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w wydarzeniu „Okno kariery” organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Pszczyńska” w dniach 16-17 października 2017 r.

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania*
Tel. kontaktowy
E. mail.
Rok urodzenia**
Nazwa szkoły
*zgodnie z pkt.2 regulaminu uczestnicy wydarzenia muszą zamieszkiwać obszar objęty działaniem Organizatora, tj.
gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec,
Pszczyna (bez miasta Pszczyna).
** W przypadku osób niepełnoletnich prosi się o dołączenie wypełnionej zgody rodziców na udział
dziecka/podopiecznego w wydarzeniu, zgodnie z udostępnionym formularzem.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść w całości.

……………..………………
Podpis uczestnika wydarzenia

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą przy ul. 3 Maja 11,
43-200 Pszczyna (zwane dalej LGD). Zebrane dane będą przechowywane i przetwarzane przez LGD w celach związanych z realizacją
działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. Zebrane dane mogą być przekazywane
do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w celach związanych z realizacją działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER PROW 2014-2020. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich
poprawiania. Podpisując się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji działania 19 „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020, zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ze zm.
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Załącznik nr 2

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA NA UDZIAŁ
W WYDARZENIU „OKNO KARIERY” ORGANIZOWANYM PRZEZ
STOWARZYSZENIE LGD „ZIEMIA PSZCZYŃSKA”

Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

dziecka/podopiecznego

……………………………………..

w wydarzeniu w dniach 16-17 października 2017 r. organizowanym

przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w Pszczynie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść w całości.

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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