
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.

CLUBUL UNIVERSITĂȚII DE DREPT DANYLO 
HALYTSKYY

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk 
+380686262051 
+380993386776

Număr membri 16
Număr de jocuri jucate 60
Participări la turnee 3 naționale: 1 victorie, 1 finală  
3 locale: 1 victorie, 3 finale

Clubul de dezbateri are doar 1 an, dar este în curs de dezvoltare foarte 
activă. Clubul organizează cursuri de formare profesională în economie şi 
drept, se ocupă inclusiv de elaborări de proiecte de lege alternative.

CLUBUL COLEGIULUI POLITEHNIC
Ucraina, Loc. Kalush
+38 050 223 070 4

Număr membri 20
Număr de jocuri jucate 200 
Participări la turnee
3 naționale
4 locale:  3 victorii, 2 finale

Cel mai vechi club activ din regiunea Ivano-Frankivsk. Fondat în anul 
1998. Metodele din dezbateri sunt folosite în predarea materiilor din 
programa şcolară.

CLUBUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ  
IVANO-FRANKIVSK 

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk,  Str. Halytska Nr. 2
+38 066 511 456 7
+38 093 649 442 0

Număr membri 20
Număr de jocuri jucate 130 
Participări la turnee
6 naționale: 2 victorii
6 locale: 6 finale, 3 victorii

Unul dintre primele cluburi de dezbateri din  Ivano-Frankivsk. Stu-
denţii la medicină folosind forma dezbaterilor în cadrul conferinţelor 
de prezentare a materialelor ştiinţifice medicale, susţin astfel cele mai 
actuale metode de tratament şi diagnosticare.

CLUBUL AHORA al Facultății de Filozofie din 
cadrul Universității Naţionale V. Styfanyk 
Prykarpatia

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk
Fdu.franik@gmail.com
+38 098 062 020 6

Număr membri 8
Număr de jocuri jucate 6
Participări la turnee 1 local

Clubul este o bază ideală pentru testarea cunoștințelor de filosofie. 
Principalul obiectiv al dezbaterilor se referă la valoarea de soluționare, 
precum și la diverse concepte morale, sociale și filosofice.  

CLUBUL MAFIA
Ucraina,  Loc. Ivano-Frankivsk, Str. Halytska Nr. 40
anasko942@mail.ru
vk.com/fdu.franik
+38 067 738 390 4

Număr membri 10
Număr de jocuri jucate > 200
Participări la turnee
11 internaționale: 4 finale, 1 victorie
> 20 naționale: 4 finale, 2 victorii
> 30  locale: 10 finale, 5 victorii

Primii activiști în dezbatere din regiunea Ivano-Frankivsk sunt reuniți 
în acest club. Clubul își propune să ofere toate resursele posibile 
pentru creșterea tinerilor debateri, prin diverse proiecte educaționale 
și cursuri de formare.

CLUBUL ȘCOLAR DIN IVANO-FRANKIVSK  
Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk,
Casa Poporului ”Kniahynyn”
+38 050 212 566 1

Număr membri 30
Număr de jocuri jucate 60
Participări la turnee
1 internațional: 1 finală
2 locale: 1 victorie, 2 finale

Clubul școlar de dezbateri  a fost înființat cu 2 ani în urmă și reunește 
debateri din șase școli. Scopul clubului este de a dezvolta abilități de 
gândire critică și a elabora programe școlare extracurriculare  prin 
tehnici de dezbatere.

CLUBUL COLEGIULUI HALYCH
Ucraina, Loc. Halych, Colegiul Halych
+38 066 103 385 6
+38 098 628 657 0

Număr membri 15
Număr de jocuri jucate 5
Participări la turnee 1 locale

Clubul Colegiului Halych este un experiment de a desfășura lecții 
practice de limba engleză prin organizare de dezbateri.

CLUBUL INSTITUTULUI DE ISTORIE  
ȘI ȘTIINȚE POLITICE, Universitatea  
Naţională V. Styfanyk Prykarpatia

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk
+38 096 135 579 8
+38 063 706 380 2

Număr membri 12
Număr de jocuri jucate 10
Participări la turnee 1 local

Debaterii clubului se pregătesc să joace în diferite formate, inclusiv 
în formatul dezbaterilor politice. Studenții organizează dezbateri 
în care sunt dezbătute evenimentele istorice.

CLUBUL MAJESTY
Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk, Str. Chornovola Nr. 1
majesty.debating@gmail.com
www.facebook.com/groups/d.c.MAJESTY
+38 098 755 950 0

Număr membri 5
Număr de jocuri jucate 15
Participări la turnee 1 local

Membrii clubului de dezbateri ”Majesty” sunt studenții Universității 
Naţionale V. Styfanyk Prykarpatia de la Facultatea de Relații Inter-
naționale. Membrii clubului învață să dezbată în limbi străine pe teme 
de actualitate. Debaterii se specializează în arta negocierilor. Dezba-
terea – o șansă de a experimenta și aprofunda abilitățile diplomatice.

CLUBUL FACULTĂȚII DE ARHITECTURĂ  
din cadrul Universității Tehnice de Petrol și  
Gaze Ivano-Frankivsk

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk 
Str. Karpatska Nr. 15
+38 050 166 922 2

Număr membri 20
Număr de jocuri jucate 25
Participări la turnee 1 internaționale
2 locale: 2 finale

Studenții Facultății de Arhitectură, în cadrul clubului de dezbatere, se 
pregătesc atât pentru competiții, cât și pentru susținerea proiectelor de 
diplomă și de curs, folosind tehnicile de dezbatere în procesul de învățare. 
Motto-ul clubului: Arhitectura – o permanentă dezbatere. Una dintre 
prioritățile profesiei de arhitect este să înveți să susții în mod convingător.
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CLUBUL STATUS QUO  al Institutului  
de Drept din cadrul Universității Naţionale 
V. Styfanyk Prykarpatia 

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk 
Str. Șevcenka Nr. 44/a, cod 76005
annoyingiren@gmail.com
vk.com/club77297172
+ 38 099 921 896 5

Număr membri 7
Număr de jocuri jucate 15
Participări la turnee 
3 internaționale: 1 victorie, 2 finale
1 naționale, 1 locale: 1 finală

Membrii clubului se consideră o familie mare și prietenoasă, pentru 
că aici se adună nu numai studenții, ci și profesorii.
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ТABELUL DE ÎMPĂRŢIRE A ECHIPELO

Îţi dorim ca prima ta participare 
să te ademenească. Succesul va 
veni mai târziu.

Aşadar, dezbateri interesante! 
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CLUBUL DYSKUSION al Liceului  
Tehnic de Fizică Ivano-Frankivsk

Loc. Ivano-Frankivsk, Str. Topolyna Nr. 6,  Uhornyky
+ 38 095 843 545 4.

Număr membri 12
Număr de jocuri jucate 10
Participări la turnee  2 internaționale: 1 finală, 1 locale

Elevii Liceului Tehnic consideră clubul lor de dezbateri ”o sală de an-
trenament”, în care ai posibilitatea să înveți cum să-ți exprimi în mod 
clar opiniile și de a antrena creierul. Fiecare întrecere – nu se rezumă 
doar la victorie sau înfrângere, ci – experiență, încredere, provocare.
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CLUBUL COLEGIULUI NR. 1 
Ivano-Frankivsk   

Ucraina, Loc. Ivano-Frankivsk, Colegiul Nr.1
+38 050 823 292 6

Număr membri 20
Număr de jocuri jucate 30
Participări la turnee
2 internaționale: 1 victorie
1 locale

Clubul de dezbatere al Colegiului este un experiment de introducere a 
dezbaterii ca disciplină de studiu. Elevii din clasa a 11-a studiază disci-
plina “Om și societate” prin intermediul instrumentelor de dezbatere. 
Scopul clubului este de a dezvolta un curriculum pe diferite discipline.
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Cum să-i convingi pe 
ceilalți să accepte punctul 
tău de vedere:

1. Oricât de paradoxal ni s-ar părea, 
una dintre cele mai simple 
metode de a ieși victorios dintr-o 
confruntare constă în a-l asculta 
atent pe oponent. 

2. Nu lăsaţi confruntarea să o ia pe 
calea pe care nu v-o doriţi. Nu vă 
distrageţi atenţia de la aspectele 
principale. Adoptaţi cu uşurinţă 
poziţii secundare, fără a vă lăsa 
atras într-o dispută pe fleacuri.

3. Puneţi cât mai multe întrebări. 
Studiaţi cu atenţie argumentele 
părţii adverse. Dacă oponentul 
îşi face cunoscută o opinie, 
aflaţi pe ce se bazează aceasta, 
dacă operează cu fapte, puneţi 
întrebări cu privire la surse şi 
context. Probabil oponentul 
dumneavoastră se va pierde şi 
veţi înţelege care sunt punctele 
slabe în argumentaţiile lui.

4. Pregătiţi-vă din timp. Culegeţi 
cât mai multe informaţii cu 
privire la subiectul dezbătut, date 
statistice, fapte şi argumente 
logice. 

5. Comportaţi-vă corect. Dacă 
oponentul dumneavoastră 
trece la atac la persoană sau la 
jigniri, nu-i răspundeţi cu aceeaşi 
monedă, întoarceţi discuţia, pur 
şi simplu, pe altă cale. Comentaţi 
argumentele oponentului 
dumneavoastră, nu persoana lui. 

6. Urmăriţi-vă tonul vocii şi 
mişcările. Trebuie să vorbiţi 
clar, apăsat, dar nu monoton, 
schimbând timbrul şi tempoul 
vocii, utilizând gesturi explicite ale 
mâinilor, subliniind prin acestea 
cele mai importante argumente. 

7. Înţelegeţi că cel mai important 
pentru dumneavoastră este 
să convingeţi auditoriul că în 
această dispută dumneavoastră 
aveţi dreptate sau să-l aduceţi 
pe adversar să accepte punctul 
dumneavoastră de vedere. 

LISTĂ de verificare în vederea 
pregătirii şi organizării turneelor 
de dezbateri 

•	 Format: Dezbatere parlamentară 
britanică

•	 Locaţia (3 săli de joc) 
•	 Participanţi: 24 jucători (12 echipe) 
•	 Programul activităţii
•	 Minimum 4 membri ai juriului 
•	 Birotica 
•	 Diplome şi premii de încurajare

STRUCTURA TURNEULUI 
•	 4 runde de selecţie 
•	 Finala

U C R A I N A

Această publicație este realizată în cadrul proiectului «Debate Youth Line », 
implementat de Agenţia pentru Dezvoltarea de Iniţiative Private în parteneriat 
cu Departamentul pentru  Educație, Știință, Familie, Tineret și Sport din regiunea 
Ivano-Frankivsk (Ucraina), Asociaţia Kalamáris (Ungaria) şi Asociaţia pentru Dez-
voltare Locală Ivan Krevan (România). Obiectivul general al proiectului este de a 
încuraja iniţiativele tinerilor în realizarea unor programe inovatoare de cooperare 
transfrontalieră şi creşterea capacităţii cluburilor/ organizaţiilor de dezbatere în 
regiunile ţintă ale  proiectului din Ungaria, România şi Ucraina. 

Proiectul «Debate Youth Line» a fost implementat în cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2007-
2013 (www.huskroua-cbc.net) şi a fost cofinanţat de Uniunea Europeană prin 
intermediul Instrumentulului European de Vecinătate şi Parteneriat.

Uniunea Europeană este constituită din 28 de state membre care au decis să-şi 
unească treptat cunoştinţele şi experienţa, resursele şi destinele. Împreună, pe 
parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabi- 
litate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, tole- 
ranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă să împărtăşească  
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele sale.  
Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene.  

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria – Slovacia – România 
– Ucraina este implementat în perioada 2007-2013 pe graniţele externe 
ale Statelor Membre UE participante cu Ucraina. Instrumentul European de 
Vecinătate şi Parteneriat sprijină cooperarea transfrontalieră pe graniţele externe 
ale UE. 

Obiectivul general al Programului este intensificarea şi creşterea cooperării 
într-un mod ecologic, social şi economic durabil între regiunile Transcarpatia, Iva-
no-Frankivsk şi Cernăuţi din Ucraina şi zonele eligibile şi adiacente din Ungaria, 
România şi Slovacia.  

Autoritatea Comună de Management a Programului este Agenţia Naţională de 
Dezvoltare din Ungaria. Website-ul Programului este www.huskroua-cbc.net.

© Agenţia pentru Dezvoltarea de Iniţiative Private 
2000 exemplare. Distribuite gratuit

Nota Bene!

După încheierea fiecărei runde are loc o nouă împărţire. Echipele care 
au ocupat locurile 1 şi 2 din aceeaşi sală se vor lupta între ele, la fel ca şi 
echipele care s-au clasat pe locurile 3 şi 4. Dacă punctajul este egal, cei 
mai buni vor fi desemnaţi după punctele obţinute de speakeri.

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

Programul este co�nanţat de către
Uniunea Europeană

Cluburi de dezbateri

a fost înființată în cadrul proiectului ”Debate Youth Line” și a reunit 31 
de cluburi de dezbateri din regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina), județul 
Maramureș (România) și regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria). 
Supunem atenției dumneavoastră mapa cluburilor nou create sau 
actualizate de către echipa de proiect ”Debate Youth Line”. 

Aderarea la Asociația Internațională Carpatică de Dezbateri – o modalitate 
ușoară de a te alătura  celor din lumea dezbaterilor. 

Stimulent pentru victorii anuale:
•	din 1970 - Campionatul Mondial de Dezbatere (WUDC)
•	din 1988 - Campionatul Mondial de Dezbateri Academice
•	din 1998 - Campionatul European de Dezbatere (EUDC)



És
za

ki 

NYÍRTELEK

NYÍREGYHÁZA

KISVARDA

PENYIGE

NYIRBATORÉRPATAK

MÁRIAPÓCS

MÁTÉSZALKA

26

24

29

28

30

27

Str. Erdő 

Str. László 

Str. Orosi  

Str
. H

unya
di 

41

36

4

25

31

NYÍREGYHÁZA

Polonia

Belarus
Rusia

M
oldova

Bulgaria

Serbia
Croația

Slovenia

Austria

Ucraina

România

Ungaria

Slovacia

JUDEȚUL SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Вu
lev
ar
d

CLUBUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ   
din cadrul Universității din Debrecen

H-4400 Nyíregyháza, Str. Sóstói  Nr. 2-4. 
info@foh.unideb.hu
DE EK szociális munka képzések FSZ, BA, MA 
jelenlegi és volt hallgatói
+3 670 333 09 41

Număr membri 15
Număr de jocuri jucate 12           
Participări la turnee
4 internaționale
4 naționale
4 locale

Studenții Universității s-au reunit pentru a discuta despre absolut tot 
ceea ce are un impact asupra țării lor. Pentru noi dezbaterile sunt ca 
un curs aparte, unde pot fi îmbunătățite abilitățile.

CLUBUL PINK 
H-4400 Nyíregyháza, Str. Sólyom Nr. 10
birtaaliz97@gmail.com
Lányok
+3 630 413 30 44

Număr membri 10
Număr de jocuri jucate  4           
Participări la turnee 4 locale

Este un club de dezbateri exclusiv pentru fete. El reunește persoanele 
cărora le plac discuțiile și acest lucru îl fac foarte bine. Sloganul: Opriți  
ura – dezbateți!

CLUBUL ALFA OBLAZ 
Comuna Ruscova Nr. 535, 
judeţul Maramureş, România
alfaoblaz@facebook.com
+4 072 249 53 10

Număr membri 22

Clubul Alfa Oblaz este locul ideal dacă doreşti să îţi dezvolţi gândirea critică, 
capacitatea de argumentare, concizia şi claritatea în exprimare, toleranţa faţă 
de opiniile adverse, ascultarea activă, capacitatea de a lucra într-o echipă. 
Credo-ul membrilor: «Azi nu, poate nici mâine…, dar in viitorul apropiat noi 
vom avea un cuvânt greu de spus în comunitatea noastră».
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 Bulevard  

CLUBUL АТАС
 Str. Horb Nr. 1362, comuna 
Poienile de sub Munte,
judeţul Maramureş, România
atac_mm@yahoo.com
ASOCIATIA-ATAC
+4 076 516 17 70
+4 036 281 97 18

Număr membri 10

Funcţionarea unui club de dezbateri în cadrul Asociaţiei Tinerilor 
Antreprenori Creştini (A.T.A.C.), ne va ajuta şi mai mult să facem faţă 
provocărilor de zi cu zi. Fiecare din noi are abililităţi de debater, vom 
încerca să le explorăm la maximum.
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CLUBUL CONTACTPOINT
H-4400 Nyíregyháza, Piaţa Nagy Imre 1.
Korzó Shopping Center, Et. 2 
kontaktpont-nyiregyhaza@unp.hu
www. ujnemzedek.hu/kontaktpontok/ 
nyiregyhaza
+3 630 579 34 45

Număr membri 10
Număr de jocuri jucate  3           
Participări la turnee 
2 internaționale
1 național

Clubul a fost fondat în ideea conștientizării tinerilor cu privire la im-
portanța dezbaterii publice și a societății active. Membrii clubului 
sunt tineri, deschiși să primească alte persoane în clubul lor, așa că 
nu ezitați să vă alăturați grupului nostru.

30

CLUBUL LEAGĂNUL PISICII   
Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte

Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte
Str. Principală Nr. 1406 / C,
comuna Poienile de sub Munte,
judeţul Maramureş, România
 debatecat@yahoo.com
+4 076 525 83 62

Număr membri 10
Număr de jocuri jucate  1           
Participări la turnee 1 local

Dorim să cunoaştem tineri, să discutăm despre iniţiativele, pasiunile 
şi munca lor, să comparăm viaţa lor cu modul nostru de viaţă pentru 
că noi trăim într-o zonă de munte. Clubul Leagănul Pisicii ne oferă 
posibilitatea să ne antrenăm mintea şi să ne schimbăm viaţa.
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CLUBUL HUŢULII
Comuna Repedea Nr. 573 A,
judeţul Maramureş, România
club.hutulii@gmail.com
Clubul de Dezbateri “Hutulii”
+4 078 665 51 76

Număr membri 6

Suntem deschişi să împărtăşim din experienţa noastră, dar şi să 
învăţăm de la alţii. Clubul ’’Huţulii’’ este un pas important spre o altă 
lume a educaţiei, o lume în care împărtăşim idei, analizăm, ne docu-
mentăm, exersăm, ne pregătim, dezbatem şi obţinem rezultate.
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CLUBUL FRIEND’S (PRIETENII) 
Str. George Coşbuc, loc. Sighetu Marmaţiei, 
judeţul Maramureş, România
friendsdebateclub@yahoo.com 
+4 075 378 69 88

Număr membri 7

Am pus baza Clubului Friend’s (Prietenii) deoarece considerăm că 
tânăra generaţie ar trebui să înveţe să îşi exprime opinia despre 
problemele sociale.     
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CLUBUL RONIȘOARA
Str. Consiliului Nr. 818, comuna Rona de Sus, 
judeţul Maramureș, România
ronisoaradebateclub@gmail.com
+4 076 533 36 54

Număr membri 5
Număr de jocuri jucate  1           
Participări la turnee
1 internațional

Clubul de Dezbatere Ronişoara - o organizaţie tânără care are uşa larg 
deschisă pentru toţi cei care doresc să împărtăşească din experienţa 
lor, să dezbată idei pentru dezvoltarea comunităţii, dar şi pentru dez-
voltarea personală. Motto: Investeşte în tine pentru comunitate!
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CLUBUL ATHENA 
Sighetu Marmației, Str. Mihai Eminescu  
Nr. 3/10, judeţul Maramureş, România
+4 074 383 58 61

Număr membri 4

Obiectivul Clubului Athena  este de a determina femeile să lupte 
pentru drepturile lor şi să  vorbească liber despre abuzurile domestice.  

21
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CLUBUL DINAMIS
 Str. Dragoș Vodă Nr. 9, loc. Baia Mare, 
judeţul Maramureş, România  
liceul_penticostalbm@yahoo.com
+4 036 241 88 71

Număr membri 5
Număr de jocuri jucate  1           
Participări la turnee
1 internațional
1 local: 1 finală

Clubul nostru de dezbateri «Dinamis» a fost inițiat în anul 2014, 
cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea exprimării ideilor și 
cunoștinţelor dobândite la toate disciplinele de studiu într-un cadru. 
organizat și liber în același timp.
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CLUBUL їDEBATE
Str. Principală Nr. 22 B, comuna Bocicoiu Mare, 
judeţul Maramureş, România
idebateclub@gmail.com
+4 074 704 01 12.

Număr membri 5
Număr de jocuri jucate  1             
Participări la turnee 1 local

Scopul principal al Clubului їDebate este de a angaja tineri în obţine-
rea unui rol mai activ în deciziile care sunt luate pentru ei și de a-i aju-
ta să-și exprime propria lor voință prin argumente valide şi puternice.
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CLUBUL OPEN MINDED  
Bulevardul Republicii Nr. 15/18, loc. Baia Mare, 
judeţul Maramureş, România
joanna.gherghel@yahoo.com
+4 074 860 77 10

Număr membri 5
Număr de jocuri jucate  4           
Participări la turnee
1 internațional
1 național
2 locale

Noi, echipa Open Minded, dezbatem pentru a evolua. Dezbaterea îți 
dezvoltă mintea ajutându-te să îți îmbunătățești argumentele, atunci 
întâlnești idei contradictorii, şi contribuie la o mai bună înțelegere a 
principiilor unui discurs.
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CLUBUL KALAMÁRIS
H-4400 Nyíregyháza, Str. Sólyom Nr. 7. 1/7
kalamarinfo@gmail.com
Kalamáris Egyesület
30/777-9065

Număr membri 15
Număr de jocuri jucate  4           
Participări la turnee 4 locale

Clubul reunește persoane tinere și mai puțin tinere care consideră 
că, comunicarea este cheia pentru înțelegerea reciprocă. Organizăm 
dezbateri în biroul nostru. Urmăriți-ne pe Facebook și Internet, dacă 
împărtășiți valorile noastre și doriți să aflați data și ora organizării  
dezbaterilor!
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CLUBUL PERIFERY 
H-4400 Nyíregyháza, Str. Eötvös Nr. 1
Periféria Egyesület 
www.periferiaegyesulet.hu
+3 620 258 00 49

Număr membri 10

Clubul a reunit asistenții sociali care doreau să se reunească și să 
discute despre problemele sociale locale şi globale. Noi credem că 
dezbaterea publică și dezbaterile constructive facilitează formarea 
unei comunități pașnice.
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CLUBUL SZENT IMRE
H-4400 Nyíregyháza, Ungvár stny Nr. 19.
szentimre-nyh.hu
+3 620 496 70 09

Număr membri 10
Număr de jocuri jucate  2           
Participări la turnee
1 internaționale
1 locale

Clubul reunește adolescenți creștini care cred că onoarea, credința și 
dragostea rămân lucruri importante și consideră că, prin dezbateri pot 
fi transmise cunoștințe despre aceste lucruri maselor.
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CLUBUL CENTRE YOUTH (CENTRUL DE TINERET)
H-4400 Nyíregyháza, Strada Szegfű Nr. 75.
Nyír-Plaza Shopping Center, Et. 1
info@kozpontegyesulet.hu
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
+3 630 277 46 96

Număr membri 15
Număr de jocuri jucate  12           
Participări la turnee  4 internaționale
4  naţionale
4 locale

Clubul se concentrează pe acele subiecte care sunt strâns legate de viața 
de zi cu zi a tinerilor. Convingerea comună a membrilor clubului: nicio 
decizie pentru tineri, luată fără tineri. Alăturați-vă, dacă sunteți de acord!
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CLUBUL HARD TALK
H-4400 Nyíregyháza, Str. Ószőlő Nr.114
szenesmaya@gmail.com
+3 630 653 41 89

Număr membri 8
Număr de jocuri jucate  1           
Participări la turnee 1 local

Suntem prieteni apropiați care cred că a vorbi sincer este mai bine 
decât să vorbești mult. Dacă împărtășiți punctul nostru de vedere și 
vă place să dezbateți pe fapte și dovezi – atunci alăturați-vă nouă!
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