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Regulamin cyklu debat oksfordzkich „Team Europe goes Oxford” oraz naboru 

kandydatów do drużyn biorących udział w debatach 

 

Projekt Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, EurActiv.pl oraz wybranych 

Centrów Dokumentacji Europejskiej i ekspertów sieci Team Europe 

 

§ I 

Organizator 

 

1. Organizatorem cyklu debat oksfordzkich „Team Europe goes Oxford” 

jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z EurActiv.pl, siecią 

Team Europe oraz Centrami Dokumentacji Europejskiej z ośmiu ośrodków, w których 

odbędą się debaty.   

2. Team Europe1  to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską składająca 

się z zewnętrznych ekspertów z wielu dziedzin związanych z Unią Europejską, których 

zadaniem jest informowanie o zagadnieniach dotyczących Unii Europejskiej wśród 

jej obywateli. 

3. Centra Dokumentacji Europejskiej2 to ośrodki informacyjne Komisji Europejskiej 

mające za zadanie gromadzenie i udostępnianie obywatelom UE i innym zainteresowanym 

oficjalnych publikacji, materiałów naukowych, baz danych i danych statystycznych 

związanych z integracją europejską.  

 

§ II  

Postanowienia ogólne 

 

1. „Team Europe goes Oxford” to cykl debat oksfordzkich, które odbędą się w polskich  

miastach w okresie od kwietnia do maja 2015 r.  

2. Podczas debat poruszone zostaną kluczowe z punktu widzenia współczesnego 

Europejczyka tematy, tj. kryzys na Ukrainie, polityka socjalna, polityka gospodarcza, 

wspólna waluta, perspektywy rozszerzenia, polityka imigracyjna i efektywna pomoc 

rozwojowa. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o obecnie największych problemach UE, 

a także rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne i retoryczne.  

                                            
1 http://ec.europa.eu/polska/information/network/team_europe/index_pl.htm 
2 http://ec.europa.eu/polska/information/network/local_sources/index_pl.htm 

http://ec.europa.eu/polska/information/network/team_europe/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/information/network/local_sources/index_pl.htm
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3. Stronami debat będą trzyosobowe grupy studentów oraz wybrani eksperci sieci 

Team Europe, którzy będą pełnić nadzór merytoryczny nad argumentacją grupy.  

4. Głównym celem cyklu debat jest propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej wśród 

studentów polskich uczelni oraz debata na tematy ważne z punktu widzenia obywateli UE.  

5. Debaty zostaną przeprowadzone w ośmiu polskich miastach: Białystok, Bydgoszcz, 

Kraków, Olsztyn, Słupsk, Sopot, Warszawa, Wrocław.  

 

§ III 

Członkowie drużyn  

 

1. Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów uczelni wyższych z całej Polski, 

niezależnie od kierunku studiów. Dopuszczalne są tylko zgłoszenia grupowe (3-osobowe). 

2. Każda grupa może zgłosić swój udział tylko w jednym mieście.   

3. Zgłoszenie musi uwzględniać uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy (załącznik nr 6) 

dostępny na stronie EurActiv.pl w sekcji Team Europe oraz CV każdego członka drużyny. 

4. Zgłoszenie należy przesłać na adres: teameurope@euractiv.pl 

5. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż 2 do jednego miasta, 

organizatorzy wybiorą drużyny na podstawie motywacji opisanej w Formularzu 

Zgłoszeniowym.  

6. Po selekcji drużyn biorących udział w debacie, każdej z nich zostanie przydzielony 

ekspert Team Europe. Ekspert Team Europe angażuje się w przygotowania, 

jest odpowiedzialny za przesłanie Planu Argumentacji (załącznik nr 5) w  określonym przez 

organizatora terminie oraz bierze czynny udział w debacie (wypowiada się w ostatniej części 

debaty – podsumowaniu). 

7. Pracownicy, stażyści i wolontariusze organizatora lub jego partnerów oraz 

członkowie ich rodzin są wykluczeni z udziału w debacie jako mówcy stron (członkowie 

drużyn).  

 

§ IV 

Zasady organizacyjne debat 

 

1. Drużyny, które biorą udział w debatach jako strony zostaną wyselekcjonowane 

przez organizatorów na podstawie zgłoszeń, na które składają się Formularz Zgłoszeniowy 

i CV uczestników.  

1. Termin składania zgłoszeń upływa 23 marca 2015 r. o godz. 15.00.  

mailto:teameurope@euractiv.pl
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2. Wybór drużyn nastąpi do 25 marca 2015 r. Członkowie drużyn zostaną 

poinformowani o wyborze za pomocą poczty e-mail. 

3. Marszałek, Sekretarz oraz członkowie Jury mianowani są przez organizatora. 

4. Wszystkie debaty będą przeprowadzane zgodnie z zasadami debat określonymi 

w Instruktażu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów związanych ze zgłoszeniem, 

przygotowaniami, ani uczestnictwem w debacie. 

6. Pytania dotyczące wydarzenia należy kierować do organizatorów drogą 

elektroniczną na adres teameurope@euractiv.pl 

 

§ V  

Tematy debat 

1. Tematy zostaną podane do publicznej wiadomości po ich ostatecznym uzgodnieniu.  

2. Tematy zostaną przyporządkowane do konkretnych debat przez organizatorów 

z uwzględnieniem specyfiki ośrodka, w którym debata się odbędzie. 

3. Drużyny zostaną poinformowane o temacie ich debaty min. 20 dni przed 

wydarzeniem.  

 

§ VI 

Nagrody 

 

1. Drużyny, które zwyciężą w każdej z debat zostaną nagrodzone wyjazdem studyjnym 

do Brukseli połączonym ze zwiedzaniem instytucji europejskich. 

 

§ VII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w sekcji TEAM EUROPE na stronie 

www.euractiv.pl wraz z załącznikami. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo podane dane, które 

uniemożliwiają kontakt z członkami drużyn. 

3. W przypadku, gdyby członek drużyny podjął działania, które nie są zakazane przez 

regulamin, ale zostaną przez organizatorów uznane za niepożądane bądź szkodliwe, 

organizatorzy mogą wykluczyć osobę z udziału w cyklu debat. 

Zgłaszający się członkowie drużyn wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatorów. Dane osobowe zebrane podczas rekrutacji będą 

mailto:teameurope@euractiv.pl
http://www.euractiv.pl/
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używane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia cyklu debat, a także – w przypadku 

zwycięzców – na potrzeby zorganizowania wizyty studyjnej (nagroda ad. § VI). 

4. Zgłaszający się uczestnicy wyrażają zgodę na podanie do wiadomości publicznej 

ich imienia i nazwiska, publikację zdjęć z wydarzenia w Internecie oraz inne działania 

związane z promocją wydarzenia lub ogłoszeniem zwycięzców.  

5. Wszelkie pytania oraz informacje dotyczące wydarzenia należy kierować na adres e-

mail: teameurope@euractiv.pl 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany warunków wydarzenia, a także 

możliwość ewentualnego jego odwołania. 

 

§ VIII 

Załączniki 

1. Instruktaż  

2. Karta Punktacji 

3. Plan Argumentacji 

4. Formularz Zgłoszeniowy 

mailto:teameurope@euractiv.pl

