
Załącznik nr I do regulaminu 

Zgłoszenie i oświadczenie o akceptacji regulaminu Turnieju Debat Historycznych 

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 

(wypełnia nauczyciel/opiekun drużyny i czterech lub pięciu pełnoletnich członków drużyny/opiekunów prawnych 

niepełnoletnich członków drużyny) 

Oświadczam, że zapoznalem/-lam się z treścią: 

- regulaminu Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej" organizowanego przez
Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu z siedzibą pod 
adresem: 02-676, Warszawa, ul. Janusza Kurtyki 1 i w pełni akceptuję jego treść; 

- klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku (w przypadku gdy zostanie laureatem) w celu zamieszczenia

relacji z wręczania nagród i promocji turnieju na stronach internetowych organizatora, w mediach i oficjalnych 
profilach społecznościowych organizatora, radiu, prasie i telewizji. 

Nazwa szkoły: 

I 
Reprezentant/nauczyciel/opiekun naukowy 

Lp. Imię i nazwisko Telefon E-mail Data Podpis* Podpis* 
Miejscowość akceptacja wyrażenie zgody 

regulaminu i na wizerunek 

zapoznanie z 

klauzulą 

1. 

(nauczyciel/ 
opiekun 
naukowy 
drużyny) 

2. 

(reprezentant) 

Członkowie drużyny 

L.p. Imię i nazwisko Data, Miejscowość Podpis* Podpis* 
akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody 

zapoznanie z klauzulą na wizerunek 

2. 

3. 

4. 

5. 

(rezerwowy) 

* w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego członka lub reprezentanta
drużyny





Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników oraz 

nauczyciela z ramienia szkoły 

,, Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej" 

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a) organizacji, przebiegu i udziału w„ Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej,
b) udokumentowania przebiegu turnieju w materiałach utrwalonych podczas turnieju przez organizatora

na stronach internetowych organizatora, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych
organizatora, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji
misji edukacyjnej organizatora

c) publikacji wizerunku (w przypadku gdy zostanie laureatem) w celu zamieszczenia relacji z wręczania
nagród i promocji turnieju na stronach internetowych organizatora, w mediach i oficjalnych profilach
społecznościowych organizatora, radiu, prasie i telewizji, w przypadku wyrażenia zgody na
upublicznienie wizerunku,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda- zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy 
tj. Regulaminu Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej) i lit. e (wykonanie zadania w 
interesie publicznym - art. 53 pkt 5 ustawy o IPN-KŚZpNP, archiwizacja) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 
02-676 Warszawa.

Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i 
proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności 
przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 
osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 
adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora danych oraz 
podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia 
turnieju, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych 
profilach w mediach społecznościowych organizatora, radiu prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i 
edukacyjnych organizatora bądź wycofania zgody, a następnie w związku z realizacją obowiązku 
archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w TPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie 
akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem. 
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Karta oceny jurora 

Imię i nazwisko jurora 

FORMA I PREZENTACJA 

-dress code

- poprawność językowa

- jasność przekazu

- kultura wypowiedzi

- spójna gestykulacja

- umiejętność krasomówcze

- wypełnienie przydzielonej roli

-formuły grzecznościowe

- wykorzystanie czasu

- konstrukcja pytania/informacji

TREŚĆ WYPOWIEDZI 

- logiczne rozwinięcie linii argumentowania

- wierność tematowi

- różnorodność i waga argumentów

- używanie fachowej terminologii

- właściwe użycie cytatów

- replika na argumenty przeciwnika

- umiejętność reagowania na argumentację strony prze-
ciwnej (szybkość, trafność, opanowanie)

-wykorzystanie odpowiedniej ilości danych

Teza 

-dane pochodzące z wiarygodnych/sprawdzalnych źródeł

- wzbogacanie debaty nowymi argumentami/dowodami

OCENA ZESPOŁU 

Zdefiniowanie tezy 

Logiczne i t rafne argumenty w kontekście tezy 

Spójność wystąpienia poszczególnych mówców 

Przeanalizowanie najbardziej  istotnych kwestii 
spornych 

Poprawność rzeczowa (historyczna) 

L.-,■ l1lJ ,w�■11..-,1:•1·lhfł.Jl■l�łtl�IJ� 

Punkty eksperckie (odjąć) 

ŁĄCZNA OCENA DEBATY 

Punktacja 
od0do8 

Punktacja 
od Odo 12 

Punktacja 
od O do4 

Punktacja 
od 0do4 

Punktacja 
od O do 4 

Punktacja 
od O do4 

Punktacja 
od O do4 

Mówca I 

Mówca li 

Mówca Ili 

Mówca IV 

Mówca I 

Mówca li 

Mówca Ili 

Mówca IV 

Załącznik nr 4 

Mówca I 

Mówca li 

Mówca Ili 

Mówca IV 

Mówca I 

Mówca li 

Mówca Ili 

Mówca IV 

INSTYTUT 

PAMIĘCI 

NARODOWEJ 

Drużyna może zdobyć łącznie 100 punktów (80 w ocenie mówców+ 20 ocena zespołu) 




