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Regulamin Debaty Prezydenckiej
pt.: „Jaka będzie Jelenia Góra?”
1. Jeleniogórska Debata odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. w Książnicy Karkonoskiej
przy ulicy Bankowej 27 w Jeleniej Górze, w godzinach od 15.30 do 17.30.
2. W debacie ma prawo udziału każda osoba ubiegająca się o mandat prezydenta miasta
Jelenia Góra w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r., która została
formalnie zarejestrowana przez PKW.
3. Debata będzie się odbywać z udziałem mieszkańców. Wstęp wolny.
4. Debatę prowadzi Moderator, który:
- czuwa nad kulturalnym i zgodnym ze scenariuszem jej przebiegiem,
- nie dopuszcza do napastliwych wypowiedzi i chroni przed atakami personalnymi,
- w razie konieczności ma prawo do odebrania głosu mówcy, który narusza regulamin
debaty,
- czuwa, by wszyscy zaproszeni goście brali udział w debacie na równych prawach
- pilnuje, by na salę, gdzie będzie odbywała się debata nie wnoszono żadnych materiałów
o charakterze agitacyjnym i/lub obrażających uczestników akcji.
5. Odnosimy się zawsze do problemu, a nie do osoby bądź uczestnika debaty.
6. Z Debaty przeprowadzona będzie relacja na żywo za pomocą Internetu, a jej zapis zostanie
umieszczony i udostępniony internautom.
7. Debata trwać będzie 120 minut.
8. Kandydat chcący wziąć udział w debacie proszony jest o przybycie do Książnicy
Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, najpóźniej o godzinie 15.10 w celu
przygotowania technicznego debaty.
UWAGA:
W przypadku późniejszego przybycia kandydat nie będzie mógł brać udziału w debacie z
przyczyn technicznych.
9. Debata odbędzie się bez względu na ilość uczestników.
10. Przed rozpoczęciem debaty odbędzie się losowanie kolejności udzielania odpowiedzi.
11. Uczestnicy debaty będą odpowiadać w wylosowanej kolejności rozpoczynając przy
każdym kolejnym pytaniu od następnego uczestnika według przykładowego wzoru 1, 2, 3 -
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2,3,1 - 3, 1, 2. System kolejności odpowiedzi jest ciągły dla wszystkich rund debaty.
12. W debacie będą uczestniczyć przedstawiciele zaproszonych mediów (loża prasowa),
którzy skierują po jednym pytaniu do wszystkich uczestników debaty.

13.1. Runda I – WSTĘP
a) Moderator w ciągu 5 minut przypomina regulamin i zasady debaty oraz przedstawia jej
uczestników.
b) Każdy kandydat ma prawo do 3 minutowego, spontanicznego wystąpienia na temat swojej
wizji pełnienia mandatu prezydenckiego oraz działań na rzecz Jeleniej Góry.

Łączny czas rundy I – 20 min.

13.2. Runda II – PYTANIE OD LOKALNYCH MEDIÓW
a) Przedstawiciele mediów skierują po jednym pytaniu do wszystkich uczestników debaty w
wylosowanej przez dziennikarzy kolejności. Czas na zadanie pytania: 30 sek.
b) Każdy kandydat ma prawo do odpowiedzi, czas – 1 min.

Łączny czas rundy II – 40 min.

13.3. Runda III – PYTANIA OD MIESZKAŃCÓW
a) Moderator zadaje trzy pytania od mieszkańców, które zostaną wybrane z pytań
przesłanych na adres e-mail: biuro@kson.pl. Czas na zadanie pytania: 30 sek.
b) Każdy kandydat ma prawo do odpowiedzi, czas – 1 min.

Łączny czas rundy III – 20 min.

13.4. Runda IV – PYTANIA KANDYDATÓW
a) Każdy kandydat ma prawo do zadania dwóch pytań dowolnie wybranemu przez siebie
kontrkandydatowi. Czas na zadanie pytania: 30 sek.
b) Kandydat odpowiadający ma czas na odpowiedź: 1 min. 30 sek.
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c) Kandydat zadający pytanie ma prawo do riposty 1 min.

Łączny czas rundy IV – 30 min.

13.5. Runda V – WOLNE WYSTĄPIENIE
a) Każdy kandydat ma prawo do podsumowania debaty. Wolny głos: czas- 2 min.

Łączny czas rundy V – 10 min.
14. Każda wypowiedź uczestników debaty będzie trwała przez określony w regulaminie czas.
Na 10 sekund przed zakończeniem czasu wypowiedzi pojawi się pojedynczy dźwięk, a
zakończenie czasu zostanie zasygnalizowane dzwonkiem. Dźwięk dzwonka jest
równoznaczny z natychmiastowym odebraniem głosu mówcy i zakończeniu jego
wypowiedzi.

Jelenia Góra, dnia 25 września 2018 r.

