CMG Cup 2017 na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově

Vážení,
jménem Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a České debatní společnosti, z. s.
si dovolujeme pozvat Vás a Vaše žáky na 1. ročník CMG Cup ‐ argumentační soutěže žáků.
Pořadatel: Česká debatní společnost, z. s. (ČDS) www.c‐d‐s.cz | www.facebook.com/CzechDebateSociety
Spolupořadatel: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17,
Prostějov, 796 01 (CMG) http://www.cmgpv.cz/ | https://www.facebook.com/cmgpv/
Termín akce: 29. 05. 2017; 8:00
Místo konání: Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově, Komenského 17, Prostějov,
796 01
Účastníci: Každá zúčastněná škola vyšle maximálně pět dvoučlenných týmů. Počet účastníků je omezen. Týmy se
skládají z žáků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Turnaj bude probíhat celkem ve třech
kolech, přičemž v každém z nich se bude debatovat na jinou tezi, neboli debatní téma (proto je nutné, aby se účastníci
předem připravili na každou z nich). Po těchto třech kolech bude finálová debata na jednu z vybraných tezí. Zbylé
pořadí bude určeno na základě počtu získaných bodů.
Doprava: Cestovní náklady se účastníkům neproplácí.
Soutěžní teze (témata):
1. Právo na dítě by mělo být základním právem žen.
Při nedávném hlasování parlament neschválil návrh zákona, který by umožňoval nezadaným ženám podstoupit umělé
oplodnění. Paní poslankyně Chalánková své hlasování zdůvodnila slovy: "Právo na dítě nepatří mezi základní lidská
práva." Přestože byl návrh zamítnut, jedná se o téma, které v České Republice zdaleka není uzavřené. Teze by se měla
primárně zabývat situací v České Republice.
2. Cílená reklama by měla být zakázána.
Cílená reklama funguje na základě sbírání osobních informací o jednotlivcích, a následného zobrazování reklamy na
základě "reklamního profilu" každého uživatele. Drtivá většina reklamy na internetu spadá do této kategorie, od
ekonomické, až po politicky motivovanou. Pro tuto tezi je klíčové pochopit principy, na kterých tento systém
propagace funguje a její dopady.
3. Progaming by se měl zařadit mezi sporty na Olympijských hrách.
Progaming, neboli taky e‐Sport, je soutěž v hraní počítačových her. V roce 2015 sledovanost finále některých her
překročila 10 miliónů internetových diváků, zatímco finále progamingové ligy sledovalo v Kolíně naživo přes 20 tisíc
diváků. Pro vítězství u této teze bude klíčové porozumět tomu, co dělá sport sportem, případně jak probíhá výběr
sportů na Olympiádu.
Pravidla: Soutěží se podle pravidel ve formátu Verbattle (2 × 2 × 2)
http://www.c‐d‐s.cz/documents/metodika/2016_03_18_pravidla_verbattle.pdf
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Rozhodčí: Na rozhodování debat se budou podílet proškolení rozhodčí ČDS.
Orientační časový harmonogram:


prezentace účastníku: 8:00 – 8:30



zahájení, zveřejnění skupin a losování, zahájení soutěže: 8:30 – 9:00



první kolo soutěže: 9:00 – 10:15 (právo na dítě)



druhé kolo soutěže: 10:15 – 11:30 (cílená reklama)



třetí kolo soutěže: 11:30 – 12:45 (programing)



finále: 12:55 – 13:30



fotografování, zveřejnění výsledků finále a ukončení soutěže 13:30 – 13:40

Ceny: Všichni účastníci obdrží upomínkový diplom, vítězové obdrží medaile a trofej.
Přihlášky: Vyplněný přihlašovací formulář zašlete prosím elektronicky na adresu registrace@c‐d‐s.cz, a to nejpozději
do 26. 5. 2017
Informace: Veškeré své dotazy týkající se CMG Cupu směřujte na adresu registrace@c‐d‐s.cz. Nebo telefonicky na
organizátora Adama Hradila na čísle 00420 602 961 623, který Vám rád Vaše dotazy zodpoví.

Za Českou debatní společnost, z. s.
Adam Hradil
Organizátor akce
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