Reglementen CIDI jongerendebatwedstrijd “Betrokkenheid”

Deelnemers
Artikel 1
Deelname staat open voor iedere jongere, 16 t/m 35 jaar oud, die wil meedoen aan de
publieke debatwedstrijd die zal worden gehouden op maandagavond 11 november 2013 in
de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
Artikel 2
Zowel de debatwedstrijd als de inzending voor de selectie zullen in het Nederlands zijn.
Artikel 3
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan
akkoord te gaan.
Artikel 4
Bloed- en aanverwanten van juryleden zijn van deelname uitgesloten.

Selectie
Artikel 5
Uiterlijk drie weken voor de wedstrijd, dus voor maandag 21 oktober 2013, dienen
geïnteresseerden een video-inzending van circa een minuut op te sturen naar cidi@cidi.nl
via WeTransfer waarin de geïnteresseerde zichzelf kort introduceert en ingaat op de
volgende stelling: “Dialoog verbroedert”.
Artikel 6
Inzendingen worden beoordeeld op twee criteria:
1. Argumentatie, de positie van de inzender wordt goed en gestructureerd onderbouwd.
2. Vorm, op heldere wijze wordt deze positie overgebracht.
Artikel 7
CIDI zal uiterlijk binnen een week na het verstrijken van de inzendtermijn een selectie
maken en alle deelnemers berichten. CIDI bepaalt het aantal deelnemers.
Artikel 8
De video-inzending zal enkel en alleen gebruikt worden voor de selectie aan de
debatwedstrijd en zal niet gepubliceerd worden.

Debatwedstrijd
Artikel 9
Er zullen twee rondes en een finaleronde zijn met unieke stellingen. Deze zullen van tevoren

aan de deelnemers van het debat bekend worden gemaakt. Pas voorafgaande aan iedere
ronde zullen de presentatoren bepalen wie de voor- en tegenstanders zullen zijn van de
stelling.
Artikel 10
Het debat zal worden geleid door een of twee onafhankelijke presentator(en). Het debat zal
worden gehouden in een Lagerhuis-achtige setting. De stellingen zullen middels een filmpje
kort geïntroduceerd worden voorafgaande aan iedere ronde. Het publiek zal zowel voor als
na iedere ronde een stem uitbrengen op de stelling middels hun mobiele telefoon.
Artikel 11
Na de twee rondes zal de jury twee finalisten aanwijzen die tegenover komen te staan in de
finaleronde.
Jurering
Artikel 12
Het CIDI benoemt een jury.
Artikel 13
De jury zal de finalisten en vervolgens de eerste en tweede winnaar aanwijzen.
Artikel 14
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
Artikel 15
De winnaar van de CIDI jongerendebatwedstrijd ontvangt een bedrag van € 1000,- (duizend
euro). De tweede finalist ontvangt een bedrag van € 250,- (tweehonderd vijftig euro).
Artikel 16
De prijzen zullen worden overhandigd door Ronny Naftaniel.

Slotbepaling
Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist CIDI.

