Приоритетни области

Критерии

Настаняване: 260 души

Точки (общо: 205)
Общо:35

1. Брой хотели Всички участници ще бъдат настанени в един хотел

25

Всички участници ще бъдат настанени в два хотела, които са до 10 минути пеша един от друг

23

Всички участници ще бидат настанени в два хотела, които са на повече от 10 минути пеша един от друг

20

Всички участници ще бъдат настанени в повече от два хотела

10

2. Близост на хотелите до залите Хотелът/хотелите са на до 10 минути пеша от сградата, в която са залите за обучения

10

Хотелът/хотелите са на до 15 минути пеша от сградата, в която са залите за обучения

7

Хотелът/хотелите са на над 15 минути пеша от сградата, в която са залите за обучения

3

Зали: Зали за дебати: 40 зали, от които поне 5 имат капацитет над 50 души; Зали за обучения: 8 с капаитет над 50 души; Обща зала: една с Общо:45
капаитет над 300 души
1. Брой сгради

Всички зали са в една сграда

25

Залите за обучения и залите за дебати за в различни сгради

10

Общата зала е в различна сграда от залите за обучения и дебати

7

Общата зала и залите за обучения са в една сграда, а залите за дебати са в друга сграда

7

Общата зала и залите за дебати са в една сграда, а залите за обучения са в друга сграда

7

Три сгради
2. Близост на залите една до друга

5

Сградите са на до 10 минути пеша една до друга

10

Сградите са на до 15 минути пеша една до друга

7

Сгрдаите са на над 15 минути пеша една от друга
3. Близост до хотела/хотелите

10

Залите за дебати са на до 15 минути пеша от хотела/хотелите

7

Залите за дебати са на над 15 минути пеша от хотела/хотелите

3

Храна: закуски; доставка на обяди и три вечери в ресторант с капацитет 300 души
1. Закуска

3

Залите за дебати са на до 10 минути пеша от хотела/хотелите

Общо:40

Закуска в хотела

5

Доставена закуска

3

2. Обяд

Различна храна всеки ден

3. Вечеря: близост на ресторанти

Ресторанта е на до 10 минути пеша от залите за дебати

2
10

Ресторанта е на над 15 миинути пеша от залите за дебати
4. Вечеря: ресторанти
5. Вечеря: Храна

20

Участниите са разделени в два ресторанта

10

Храната в ресторанта е различна всеки ден

Екип
1. Опит

5

Всички участници вечерят в един ресторант

3
Общо:30

Екипът е организирал повече от едно състезание

10

Екипът е организирал едно състезание

8

Екипит не е организирал състезание, но е организирал други събития, свирзани с дебати

5

Екипът е новосформиран
2. Подкрепа

1

Екипът има институионалната подкрепа на местната община

х5

Екипът има институционалната подкрепа на учебно заведение

х3

Екипът има подкрепата на преподавател

х3

3. Брой члнове на екипа

Екипът има над 10 члена

9

Екипът има между 5 и 10 члена

7

Екипът има под 5 члена

3

Развлекателна програма: залата има капаитет за 300 човека
1. Място

2. Програма

4

Мястото на развлекателната програма е на до 10 минути пеша от ресторанта

2

Мястото на развлекателната програма е на над 10 минути пеша от ресторанта

0

Планирана програма (изпълнения/ шоу дебат/ игри)

Бюджет: не може да надвишава зададените параметри
1. Вместимост в бюджета

Общо:5

Развлекателната програма е в ресторанта

1
Общо: 40

Всяко перо за разходи отговяря на качествените критетии и се вмества в бюджета

20

Всяко перо за разходи се вмества в бюджета, но не отговаря на качествените критерии
2. Институционално финансиране

Финансова подкрепа от диржавна структура

3. Частно финансиране

Частни спонсори

Дебатьорско общество
1. Асоиирани клубове

2. Организация

8
10
10
Общо: 10

В града има повече от един асоцииран клуб

8

В града има един асоцииран клуб

5

В града няма асоцииран клуб

0

Всички клубове по дебати в града са включени в организацията

2

