
     

II Всеукраїнський відкритий Дебатний турнір “Маю право” 
(м. Хмельницький, 21–22 березня) 

Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у II Всеукраїнському відкритому 
Дебатному турнірі “Маю право”, який відбудеться 21–22 березня 
2015 року у місті Хмельницькому на базі Хмельницького університету 
управління та права. 

Мета заходу: 

Активізація та розвиток дебатного руху в місті, області та країні, 
забезпечення зростання рівня й масовості гри в “Дебати”, забезпечення 
взаємної підтримки й спільної діяльності дебатних клубів України, освіта та 
виховання молоді відповідно до духу демократії, гуманізму, толерантності, 
верховенства права, поваги до прав і свобод людини, а також задоволення 
й захист спільних інтересів своїх членів. 

Формат заходу: 

Командне змагання проводиться у формі моделювання парламентських 
дебатів, у межах резолюцій, визначених Організаційним комітетом протягом 
2 днів. 

Турнір проводиться у два етапи. Перший етап включає в себе 
4 вибіркових раунди, під час яких усі команди змагатимуться між собою. 

Другий етап складається з півфінального та фінального раундів. 
За результатами першого етапу визначаться 8 команд, які проходять у 
півфінал. 

У фіналі братимуть участь лише 4 команди. Переможцем змагань є та 
команда, яка набрала найбільшу кількість балів у фінальному етапі. 

Організатори заходу: 

1. Хмельницький університет управління та права. 
2. Відділення Асоціації правників України в Хмельницькій області. 
3. Хмельницький осередок Ліги студентів АПУ. 
4. Громадська організація “ХДО “Молодіжний вибір”. 
5. ВМГО “Федерація дебатів України”. 



     

Участь у заході: 

Щоб зареєструватися необхідно перейти за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/1jwZq0hTLvxuiONS6FTF9DnwI8HFyLTCfGWw
S9P6vTJw/viewform. 

Реєстрація буде відкрита 16 лютого і триватиме до 15 березня 2015 
року. 

До участі у Турнірі запрошуються команди студентів ВНЗ України, 
незалежно від року навчання та спеціальності. Кожна команда складається 
з 2 учасників. 

Кількість команд учасників – обмежена, і становить 20 команд. 
Команди будуть відібрані за мотиваційними листами, які вони будуть 
подавати під час реєстрації. 

Вартість участі: 

Організаційний внесок для учасників з міста Хмельницького та для 
гостей міста – відсутній. Вартість проживання (1 доба) на одного дебатера 
становить – 80 грн., і буде оплачуватися дебатерами самостійно. Також 
можлива організація обіду для учасників Турніру у 1-ий день заходу. 
Вартість обіду становить – 35 грн. Проїзд учасникам не відшкодовується. 

Координати оргкомітету: 

Іваницький Андрій, 
Голова організаційного комітету Турніру 
тел.: (067) 269-6377 

Бучковська Оксана, 
Заступник Голови організаційного комітету Турніру 
тел.: (098) 864-4063 

Ватащук Юрій, 
Секретар організаційного комітету Турніру 
тел.: (068) 706-0221 

Куций Сергій, 
Член організаційного комітету Турніру 
тел.: (067) 873-8099 

 




