
Nota bene!

Після закінчення кожного раунду відбувається 
подальший розподіл. Команди, які зайняли перше 
і друге місця будуть боротися між собою, у свою 
чергу команди, які посіли третє і четверте місця теж 
змагаються між собою. При рівній кількості балів 
кращих обирають за спікерськими балами.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА  
ІМ. КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Україна, м. Івано-Франківськ
+380686262051 
+380993386776

Кількість учасників клубу 16
Кількість зіграних ігор 60
Участь у турнірах  
3 Всеукраїнські турніри: 1 перемога, 1 призове місце
3 локальні турніри: 1 перемога, 3 призові місця

Дебатний клуб діє лише 1  рік, але розвивається дуже активно. 
Клуб організовує тренінги з економіки та права, в тому числі з 
розробки альтернативних законопроектів.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ КАЛУСЬКОГО 
ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Україна, м. Калуш, вул. Хмельницького, 2
+38 050 223 070 4

Кількість учасників клубу 20
Кількість зіграних ігор 200 
Участь у турнірах
3 Всеукраїнські турніри
4 локальні турніри: 3 перемоги, 2 фінали

Найстарший діючий клуб у Івано-Франківській області. Рік 
заснування - 1998. Методика дебатів тут використовується у 
викладанні навчальних предметів.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

Україна,  м. Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2
+38 066 511 456 7
+38 093 649 442 0

Кількість учасників клубу 20
Кількість зіграних ігор 130 
Участь у турнірах
6 національних турнірів: 2 перемоги
6 локальних турнірів: 6 фіналів, 3 перемоги

Один з перших дебатних клубів в Івано-Франківську. Студенти-
медики організовують не тільки локальні дебатні турніри, а 
й використовують дебатні технології при проведенні звітних 
наукових медичних конференцій.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ «MAFIA» 
Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 40
anasko942@mail.ru
vk.com/fdu.franik
+38 067 738 390 4

Кількість учасників клубу 10
Кількість зіграних ігор >200
Участь у турнірах 
11 міжнародних дебатних турнірів: 4 фінали, 1 перемога
> 20 Всеукраїнських дебатних турнірів: 4 фінали, 2 перемоги
> 30 регіональних турнірів: 10 фіналів, 5 перемог

Цей клуб об’єднує перших дебатних активістів Івано-Франківської 
області. Клуб має на меті дати всі можливі ресурси для росту 
молодих дебатерів, шляхом тренінгів та різних навчальних проектів.

ШКІЛЬНИЙ ДЕБАТНИЙ КЛУБ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  

Україна, м.Івано-Франківськ 
Народний дім «Княгинин»
+38 050 212 566 1

Кількість учасників клубу 30
Кількість зіграних ігор 60
Участь у турнірах 
1 міжнародний турнір: 1 фінал
2 локальні турніри: 1 перемога, 2 фінали

Шкільний дебатний клуб діє два роки та об’єднує дебатерів з 
шести шкіл міста. Метою клубу є розвиток навичок критичного 
мислення  учнів та розробка програми позакласного навчання за 
допомогою дебатних технологій.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ ГАЛИЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 
м. Галич, Галицька гімназія
+38 066 103 385 6
+38 098 628 657 0

Кількість учасників клубу 15
Кількість зіграних ігор 5
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Дебатний клуб Галицької гімназії – це експеримент з 
впровадження практичних занять з англійської мови методом 
організації дебатів.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ І 
ПОЛІТОЛОГІЇ Прикарпатського національного 
університету ім.Василя Стефаника

Україна, м. Івано-Франківськ
+38 096 135 579 8
+38 063 706 380 2

Кількість учасників клубу 12
Кількість зіграних ігор 10
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Дебатери клубу вчаться грати у різних форматах, в тому числі у 
форматі політичних дебатів. У формі дебатів проходять практичні 
заняття з політології. Студенти організовують  дебати, де 
обігруються минулі  історичні події.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ «MAJESTY»
Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола,1
majesty.debating@gmail.com
www.facebook.com/groups/d.c.MAJESTY
+38 098 755 950 0

Кількість учасників клубу 5
Кількість зіграних ігор 15
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Учасниками дебатного клубу «Majesty» є студенти 
Прикарпатського національного університету ім.Василя 
Стефаника факультету міжнародних відносин. Учасники вчаться 
дебатувати іноземними мовами на актуальні теми. Дебатери 
відшліфовують мистецтво ведення переговорів. Дебатування – це 
шанс випробувати та поглибити свої дипломатичні навички.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ АРХІТЕКТУРНОГО  
ФАКУЛЬТЕТУ Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу

Україна,  м. Івано-Франківськ 
вул. Карпатська, 15
+38 050 166 922 2

Кількість учасників клубу 20
Кількість зіграних ігор 25
Участь у турнірах 1 міжнародний турнір
2 локальні турніри: 2 фінали

Студенти-архітектори у дебаному клубі застосовують дебатні техно- 
логії для захисту дипломних та курсових проектів. Кредо: Архітектура – 
це завжди дебати. Адже переконливо, аргументовано відстоювати 
 свою точку зору – один з пріоритетів професії архітектора.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «STATUS QUO»  
Юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника

Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 44/а
annoyingiren@gmail.com
vk.com/club77297172
+ 38 099 921 896 5

Кількість учасників клубу 7
Кількість зіграних ігор 15
Участь у турнірах 
3 міжнародні турніри: 1 перемога, 2 призові місця
1 Всеукраїнський турнір, 1 локальний турнір: 1 призове місце

Учасники клубу називають себе великою дружною сім’єю, бо тут 
гуртуються не лише студенти, а й викладачі.

1 Уряд1 Опозиція 

Кімната 1 Команда №1 Команда №2 

Кімната 2 Команда №5 Команда №6 

Кімната 3 Команда №9 Команда №10 

2 Уряд2 Опозиція 

Кімната 1 Команда №3 Команда №4 

Кімната 2 Команда №7 Команда №8 

Кімната 3 Команда №11 Команда №12 

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ КОМАНД

Бажаємо, щоб твій перший 
турнір захопив тебе. Успіх 
прийде пізніше. 

Тож – цікавих  ігор!

Міжнародна 

Карпатська дебатна 

Асоціація 

          вул. Незалежності

вул. Тисменецька

вул. Галицька
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Польща
Білорусь

Росія

М
олдова

Болгарія

Сербія
Хорватія

Словенія

Австрія

Україна

Румунія

Угорщина

Словаччина

ДЕБАТНИЙ КЛУБ «АГОРА» філософського 
факультету Прикарпатського національного 
університету ім.Василя Стефаника

Україна, м.Івано-Франківськ
Fdu.franik@gmail.com
+38 098 062 020 6

Кількість учасників клубу 8
Кількість зіграних ігор 6
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Клуб є ідеальним плацдармом для випробування філософських 
знань студентами. Основний акцент в дебатах ставиться на ціннісні 
резолюції та різні моральні, соціально-філософські концепції.

3 ДЕБАТНИЙ КЛУБ «ДИСКУСІОН»  
Фізико-технічного ліцею м.Івано-Франківська

Україна, м. Івано-Франківськ
Угорники, вул. Тополина, 6  
+ 38 095 843 545 4.

Кількість учасників клубу 12
Кількість зіграних ігор 10
Участь у турнірах 2 міжнародних турніри: 1 фінал
1 локальний турнір

Учні ліцею вважають свій дебатний клуб «тренажерним залом», де 
можна добре потренувати мозок. Кожна наступна гра - це досвід, 
нові знайомства,  впевненість, навіть провокативність.  
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  ГІМНАЗІЇ №1 
м.Івано-Франківська

Україна,  м. Івано-Франківськ, гімназія №1
+38 050 823 292 6

Кількість учасників клубу 20
Кількість зіграних ігор 30
Участь у турнірах 
2 міжнародних турніри: 1 перемога
1 локальний турнір

Дебатний клуб  гімназії - це експеримент з впровадження дебатів  
як навчальної дисципліни. Учні 11 класу вивчають предмет  
«Людина і суспільство» через дебатні інструменти. 

11

Далі КІЛЬКА ПОРАД, на чому 
будувати твій прогрес у дебатах:

1. Як не парадоксально це звучить, 
але один з найпростіших 
способів виграти суперечку  - 
це уважно вислухати свого 
опонента. 

2. Не давайте суперечці перейти 
у непотрібне вам русло. Не 
відволікайтеся від головного.  
Легко поступайтеся 
другорядними позиціями, 
не даючи втягнути себе у 
дріб’язкову суперечку.

3. Задавайте якомога більше 
питань. Якщо опонент 
висловлює думку, дізнайтеся, 
на чому вона базується, якщо 
оперує фактами, задавайте 
питання щодо їх джерел і 
контексту. Можливо, ваш 
опонент знітиться, і ви 
зрозумієте, де саме знаходяться 
слабкі місця в його аргументації.

4. Підготуйтеся заздалегідь. 
Зберіть якомога більше 
інформації з обговорюваного 
питання, статистичні, фактичні 
дані й логічні аргументи. 

5. Ведіть себе коректно. Якщо 
ваш опонент переходить на 
особистості або на образи, не 
вподобляйтеся йому, а просто 
згортайте дискусію. 

6. Стежте за своїм голосом і 
рухами. Говорити потрібно 
чітко, твердо, але не монотонно, 
змінюючи темп і тембр голосу, 
використовуючи виразні  
жести руками, підкреслюючи 
ними найбільш  
важливі аргументи.

7. Зрозумійте, що для вас 
важливо переконати 
аудиторію, що в цій суперечці 
маєте рацію ви, або ж схилити 
до своєї точки зору  опонента. 

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК  
для підготовки та проведення 
оптимального дебатного 
турніру

•	 Формат ігор: Британські 
парламентські дебати  

•	 Приміщення (3 кімнати для ігор)
•	 Учасники: 24 промовці (12 команд)
•	 Програма заходу
•	 Мінімум 4 судді
•	 Блокноти, ручки для гравців та суддів
•	 Грамоти та заохочувальні призи

СТРУКТУРА ТУРНІРУ 
•	 4 відбіркові раунди 
•	 Фінал

У К Р А Ї Н А

Ця публікація підготовлена в рамках проекту «Дебатна молодіжна 
ліга», що виконується Агентством з розвитку приватної ініціативи, 
департаментом освіти та науки, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської 
облдержадміністрації (Україна), Асоціацією «Каламаріс» (Угорщина) та 
Асоціацією Івана Кревана (Румунія). Проект ставить за мету заохотити 
студентські ініціативи в реалізації інноваційних молодіжних програм 
транскордонного співробітництва та підвищити спроможність дебатних 
клубів/організацій в цільових регіонах проекту Угорщини, Румунії та України.

Проект «Дебатна молодіжна ліга» реалізується в рамках Програми 
прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-
Україна 2007-2013 і був фінансований з фондів Європейського Союзу через 
Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства. 

До Європейського Союзу входять 28 держав - 28 різних націй вирішили 
разом творити своє майбутнє. За 50 років розширення ЄС вони разом 
побудували територію миру, стабільності, прогресу та солідарності. 
Європейський Союз є моделлю вирішення конфліктів і встановлення дружніх 
відносин шляхом тісного співробітництва з метою досягнення спільних 
цілей, зберігаючи при цьому національний суверенітет та територіальну 
цілісність. Але ЄС займається не лише своїми внутрішніми питаннями: він 
прагне поділитися своїми надбаннями і цінностями з країнами та людьми 
поза власними кордонами. Європейська Комісія є виконавчим органом 
Європейського Союзу.

Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна реалізується протягом 2007-2013 років на зовнішніх 
кордонах держав-членів ЄС з Україною. Європейський інструмент сусідства 
та партнерства підтримує транскордонне співробітництво на зовнішніх 
кордонах ЄС. 

Загальна мета програми полягає в інтенсифікації і поглибленні екологічного, 
соціального та економічного співробітництва між Закарпатською, Івано-
Франківською та Чернівецькою областями України та відповідними і 
прилеглими територіями Угорщини, Румунії та Словаччини. Спільним 
органом управління Програми є Національне Агентство Розвитку в 
Угорщині. Веб-сайт Програми www.huskroua-cbc.net.

© Агентство з розвитку приватної ініціативи
2000 примірників. Розповсюджується безкоштовно

Nota bene!

Після закінчення кожного раунду відбувається подальший 
розподіл. Команди, які отримали перше і друге місця будуть 
боротися між собою, у свою чергу команди, які посіли третє і 
четверте місця теж змагаються між собою. При рівній кількості 
балів кращих обирають за спікерськими балами.

Програма фінансована з фондів
Європейського Союзу

Дебатний клуб

була створена в рамках проекту «Дебатна молодіжна ліга» та об’єднала 
31 дебатний клуб з Івано-Франківської області України, повіту 
Марамуреш Румунії та регіону Саболч-Сатмар-Берег Угорщини. 
До Вашої уваги мапа дебатних клубів, створених або оновлених 
командою проекту «Дебатна молодіжна ліга». 

Вступ до Міжнародної Карпатської дебатної Асоціації – простий спосіб 
долучитися до світу дебатів. 
 
У світі дебатів тобі є до чого прагнути. Стимули до перемог щороку:

•	з 1970 - Світовий дебатний чемпіонат (WUDC)
•	з 1988 - Світовий шкільний дебатний чемпіонат (WSDC)
•	з 1998 - Європейський дебатний чемпіонат (EUDC)
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НЬЇРЕДЬГАЗА
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РЕГІОН САБОЛЧ-САТМАР-БЕРЕҐ 

ДЕБАТНИЙ КЛУБ ФАКУЛЬТЕТУ ОХОРОНИ 
ЗДОРОРВ’Я Дебреценського Університету

Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул. Sóstói st 2-4
info@foh.unideb.hu
DE EK szociális munka képzések FSZ, BA, MA 
jelenlegi és volt hallgatói
+3 670 333 09 41

Кількість учасників клубу 15
Кількість зіграних ігор  12           
Участь у турнірах 
4 міжнародні турніри
4 національні турніри
4 локальні турніри

Студенти університету зібралися разом, щоб поговорити про все, 
що має вплив на їхню країну. Ми розглядаємо дебати як окремий 
курс, де можна покращити свої вміння та навички.

ДЕБАТНИЙ КЛУБ «PINK CLUB» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул. Sólyom, 10
birtaaliz97@gmail.com
Lányok
+3 630 413 30 44

Кількість учасників клубу 10
Кількість зіграних ігор  4           
Участь у турнірах 4 локальні турніри

Це виключно дівочий дебатний клуб. Об’єднує тих, хто любить 
поговорити і робить це добре. Гасло: “Перестань ненавидіти – 
дебатуй!”

ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «ALFA OBLAZ» 
Румунія, повіт Марамуреш  
Ruscova  (c. Рускова), № 535
alfaoblaz@facebook.com
+4 072 249 53 10

Кількість учасників клубу 22

Клуб «ALFA OBLAZ» ідеальне місце для розвитку критичного  та 
логічного мислення. Молоді люди, учасники клубу, вчаться слухати  
і аналізувати думку свого опонента та працювати в команді.«Не 
сьогодні, можливо, не завтра, але найближчим часом ми будемо 
мати вагоме слово  в нашій громаді» - кредо членів клубу.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «АТАС» технологічного 
ліцею Поеніле-де-Суб-Мунте

Румунія, повіт Марамуреш  
Poenie-de-Sub-Munte  (с. Русь Поляни)
вул. Horb № 1362
atac_mm@yahoo.com
ASOCIATIA-ATAC
+4 076 516 17 70
+4 036 281 97 18

Кількість учасників клубу 10

Клуб діє під егідою Християнської асоціації молодих підприємців, 
яка допомагає його учасникам впоратися з щоденними 
викликами та проблемами. Кожен, хто має дебатерські здібності, 
намагається використати їх на повну потужність.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «CONTACTPOINT» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, площа Nagy Imre, 1 
Korzó Shopping Center, 2 поверх  
kontaktpont-nyiregyhaza@unp.hu
www. ujnemzedek.hu/kontaktpontok/ 
nyiregyhaza
+3 630 579 34 45

Кількість учасників клубу 10
Кількість зіграних ігор  3           
Участь у турнірах 
2 міжнародні турніри
1 національний турнір

Клуб був заснований для підвищення рівня обізнаності молоді 
про важливість громадського обговорення та активного 
громадянства. Члени клубу – це молоді люди, завжди відкриті 
для новачків та незнайомців, так що не соромтеся приєднатися 
до нас.

30

ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «КОЛИСКА ДЛЯ КІШКИ» 
технологічного ліцею Поеніле-де-Суб-Мунте

Румунія, повіт Марамуреш  
Poenie-de-Sub-Munte  (с. Русь Поляни)
Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte 
вул. Principală, № 1406 / C
 debatecat@yahoo.com
+4 076 525 83 62

Кількість учасників клубу 10
Кількість зіграних ігор  1           
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Клуб – це насамперед шанс познайомитися з новими людьми, 
поспілкуватися, порівняти їхній спосіб життя  зі способом життя 
мешканців гірського регіону. Як кажуть члени клубу: «Колиска для 
кішки» дає нам можливість тренувати розум та змінювати наше 
життя».

14

ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «ГУЦУЛИ»
Румунія, повіт Марамуреш 
Repedea (с. Репедя), № 573 A
club.hutulii@gmail.com
Clubul de Dezbateri “Hutulii”
+4 078 665 51 76

Кількість учасників клубу 6

Учасники клубу прагнуть  ділитись досвідом з іншими та вчитися 
у інших. Клуб «Гуцули» - важливий крок у напрямку світу 
нових знань. «Це світ, де ми обмінюємось ідеями, аналізуємо, 
практикуємо, готуємось до дебатних ігор і отримуємо результат».
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «FRIEND’S» 
Румунія, повіт Марамуреш  
Sighetu Marmației (м. Сигіт) 
вул. George Coşbuc
friendsdebateclub@yahoo.com 
+4 075 378 69 88

Кількість учасників клубу 7

Клуб спеціалізується на обговоренні соціальних тем, близьких 
громаді міста та регіону.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «RONIȘOARA» 
Румунія, повіт Марамуреш  
Rona de Sus (с. Вишня Рівня) 
вул. Consiliului № 818
ronisoaradebateclub@gmail.com
+4 076 533 36 54

Кількість учасників клубу 5
Кількість зіграних ігор  1           
Участь у турнірах 
1 міжнародний турнір

Клуб  “Ronișoara “ – молода організація, куди можуть приходити всі 
бажаючі поділитися своїм досвідом, обговорити ідеї для розвитку 
громади та зробити своє життя цікавішим. Девіз клубу «Інвестуйте 
у свою країну!»

22

ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «АТЕНА» 
Румунія, повіт Марамуреш  
Sighetu Marmației (м. Сигіт) 
вул. Mihai Eminescu № 3/10
+4 074 383 58 61

Кількість учасників клубу 4

На сьогодні клуб об’єднує лише чотирьох дівчат з містечка 
Сигіт. Проте його двері відкриті для інших дівчат-однодумців. 
Клуб ставить за мету допомогти жінкам боротися та доводити 
свої права. Тут не просто дискутують на теми гендеру, а в голос 
заявляють про проблему насильства в сім’ї.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «DINAMIS» 
Румунія, повіт Марамуреш  
Baia Mare (м. Бая-Маре), вул. Dragoș Vodă № 9
liceul_penticostalbm@yahoo.com
+4 036 241 88 71

Кількість учасників клубу 5
Кількість зіграних ігор  1           
Участь у турнірах 
1 міжнародний турнір
1 локальний турнір: 1 перемога

Дебатний клуб був сформований у 2014 році, щоб надати змогу 
молоді вільно висловлювати їхні власні думки та знання з різних 
сфер суспільного життя та науки у структурованій  формі.
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«ї»ДЕБАТ-КЛУБ
Румунія, повіт Марамуреш 
Bocicoiu Mare  (м. Бочикою-Маре) 
вул. Principală № 22 B
idebateclub@gmail.com
+4 074 704 01 12.

Кількість учасників клубу 5
Кількість зіграних ігор  1             
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Головна мета клубу – залучати молодь до активної участі у 
прийнятті важливих рішень для їхнього добробуту та допомагати 
молодим людям висловлювати свої власні сильні аргументи.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «OPEN MINDED»  
Румунія, повіт Марамуреш  
Baia Mare (м. Бая-Маре), 
бульвар Republicii № 15/18
joanna.gherghel@yahoo.com
+4 074 860 77 10

Кількість учасників клубу 5
Кількість зіграних ігор  4           
Участь у турнірах 1 міжнародний турнір
1 національний турнір
2 локальні турніри

Учасники дебатного клубу стверджують, що дебатування 
розвиває мислення, допомагає поліпшити аргументацію у випадку  
суперечливих фактів і сприяє кращому розумінню принципів 
дискусії.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «KALAMÁRIS» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул. Sólyom 7. 1/7
kalamarinfo@gmail.com
Kalamáris Egyesület
30/777-9065

Кількість учасників клубу 15
Кількість зіграних ігор  4           
Участь у турнірах 4 локальні турніри

Клуб об’єднує людей різного віку, які вважають, що спілкування є 
ключем до розуміння один одного. Дискусії клубу організовуються 
в офісі клубу. Стежте за ними на Facebook і в Інтернеті, якщо ви 
поділяєте їхні погляди і хочете дізнатися дати та час проведення 
дебатів!
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ «PERIFERY DEBATE CLUB» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул. Eötvös, 1
Periféria Egyesület 
www.periferiaegyesulet.hu
+3 620 258 00 49

Кількість учасників клубу 10

Клуб об’єднав соціальних працівників, які хотіли зібратися разом 
і обговорювати глобальні та локальні соціальні проблеми. Ми 
вважаємо, що громадські обговорення та конструктивні дебати 
полегшують формування мирного співтовариства.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «SZENT IMRE DEBATE CLUB» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул. Ungvár stny, 19 
A Szent Imre Gimnázium
szentimre-nyh.hu
+3 620 496 70 09

Кількість учасників клубу 10
Кількість зіграних ігор  2           
Участь у турнірах 
1 міжнародний турнір
1 локальний турнір

Клуб об’єднує підлітків-християн, які вважають, що честь, віра 
та любов продовжують залишатися важливими речами, або 
принаймні можна доносити знання про ці речі у маси через 
дебатування.
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ  «CENTRE YOUTH» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул. Szegfű, 75
Nyír-Plaza Shopping Center, 1 поверх
info@kozpontegyesulet.hu
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
+3 630 277 46 96

Кількість учасників клубу 15
Кількість зіграних ігор  12           
Участь у турнірах  4 міжнародні турніри
4 національні турніри
4 локальні турніри

Студенти університету зібралися разом, щоб поговорити про все, 
що має вплив на їхню країну. 
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ДЕБАТНИЙ КЛУБ «HARD TALK DEBATE CLUB» 
Угорщина, регіон Саболч-Сатмар-Берег 
H-4400 м. Ньїредьгаза, вул.Ószőlő, 114  
szenesmaya@gmail.com
+3 630 653 41 89

Кількість учасників клубу 8
Кількість зіграних ігор  1           
Участь у турнірах 1 локальний турнір

Учасники клубу - близькі друзі, переконані, що говорити чесно, 
краще, ніж говорити багато. Тому якщо ви розумієте, що мається 
на увазі і любите дебати, засновані на фактах та доказах – то 
приєднуйтесь до команди!
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Р У М У Н І Я

У Г О Р Щ И Н А

Дебатний клуб

Дебатний клуб


