Olomoucký debatní pohár 2016
20 – IV. ROČNÍK SOUTĚŽE

Vážení,
jménem České debatní společnosti, z.
z s. a Gymnázia Olomouc, Čajkovského 9 si dovolujeme pozvat Vás a Vaše
žáky na 4. ročník Olomouckého debatního poháru,
poháru debatní soutěže pětičlenných týmů.
Pořadatel: Česká debatní společnost, z. s. (ČDS) www.c-d-s.cz | www.facebook.com/CzechDebateSociety
Spolupořadatel: Gymnázium Čajkovského
Čajkovské Olomouc ) www.gcajkol.cz | https://www.facebook.com/pages/Gymnáziumhttps://www.facebook.com/pages/Gymn
Čajkovského/213017212048352
Datum akce: pondělí 5. 12. 2016
Místo konání: Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9, 779 00 Olomouc
Účastníci: Každá zúčastněná škola vyšle maximálně jeden pětičlenný tým.. Počet účastníků je omezen. Týmy se skládají
ze studentů středních škol, ze žáků druhých stupňů základních škol a odpovídajících
odpovídající ročníků víceletých gymnázií.
gymnázií
Doprava: Cestovní náklady se účastníkům neproplácí.
Soutěžní teze (témata):
1. Pero je mocnější než meč.
2. Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bychom místo poměrného volebního systému
měli zavést systém většinový.
3. Zákaz prodeje o státních svátcích v obchodech by se měl zrušit.
Pravidla: Soutěží se podle pravidel Debat
ebaty 5 × 5 – Středoškolský debatní program, které jsou
js uveřejněny na webu
České debatní společnosti, z. s. http://www.c-d-s.cz/documents/metodika/2012_11_12_pravidla_5_5_sds_CDS.pdf
http://www.c s.cz/documents/metodika/2012_11_12_pravidla_5_5_sds_CDS.pdf
Rozhodčí: Na rozhodování debat se budou podílet proškolení rozhodčí ČDS.
Orientační časový harmonogram:
07:30 – 08:20 prezence účastníků
08:20 – 08:55 úvodní setkání
08:55 – 09:40 1. kolo debat
10:00 – 10:45 2. kolo debat
10:55 – 11:40 3. kolo debat
11:50 – 13:00 Finálové kolo debat, vyhlášení
yhlášení výsledků, ukončení soutěže
Ceny: Všichni účastníci obdrží
bdrží upomínkový diplom, vítězové obdrží medaile a putovní trofej.
Přihlášky: Vyplněný přihlašovací formulář zašlete na adresu registrace@c-d-s.cz, a to nejpozději do 2. 12. 2016.
Informace: Veškeré své dotazy týkající se Olomouckého debatního poháru směřujte na adresu registrace@c-d-s.cz
nebo telefonní číslo Jakub Kadlec 00420 601 353 165.
Příjezd: Účastníci se na místě hlásí u Mgr. Michala Brumara,
Brumara telefon: 00420 775 265 155.
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