Załącznik nr 4
SCENARIUSZ DEBATY
Debaty będą organizowane między godzinami 12:00 - 18:00. Ekspert merytoryczny (nie licząc etapu
prezentowania) zajmuje miejsce na widowni. Na scenie debatują sami politycy. Każdy z polityków ma
prawo zgłosić się z zapytaniem do eksperta, który udziela odpowiedzi opartych o fakty.
W debacie uczestniczy przynajmniej 4 polityków różnych opcji kandydujących do parlamentu oraz
ekspert zewnętrzny (specjalista od spraw lokalnych) zapewniony przez WWF. Kontakt do polityków i
ich obecność zapewni WWF.
Na gości czeka sala przygotowana pod kątem organizacji wydarzenia, tj.:
●
●
●
●
●

rozstawione są krzesła, stoliki (na stołach szklanki z wodą dla każdego z uczestników + dzbanek
z wodą),
rozłożone i rozstawione są materiały promocyjne (m.in. roll-upy i plakaty),
podłączony, działający i sprawdzony wcześniej sprzęt (laptop, rzutnik, ekran, mikrofony – po 1
dla każdego z uczestników debaty, nagłośnienie),
przygotowany i rozstawiony jest sprzęt do rejestracji i streamingu wydarzenia,
przygotowany stolik z boku z kawą, herbatą, wodą, sokami i drobnymi przekąskami.

00:00 - 00:05 – Przywitanie gości i oficjalne rozpoczęcie debaty przez Moderatora (dziennikarz
zapewniony przez wykonawcę przy konsultacjach z Zamawiającym):
●
●
●
●

Powitanie prelegentów i gości obecnych na sali
Krótkie przedstawienie uczestników debaty
Przedstawienie panelistom i publiczności zasad debaty i zadawania pytań
Zaanonsowanie prezentacji wstępnej

00:05 - 00:13 Prezentacja wstępna, stworzona przez WWF, wygłoszona przez organizatora prezentacja pokazująca założenia projektu #Ekopatrioci.
00:13 - 00:15 Zaanonsowanie prezentacji merytorycznej.
00:15 - 00:30 Prezentacja merytoryczna – ekspert merytoryczny prezentuje i omawia prezentację.
Jedną z podstawowych funkcji prezentacji jest obalenie mitów z zakresu ochrony środowiska (w miarę
możliwości związanych z rejonem, skojarzonych z obszarami tematycznymi zawartymi w raporcie pt.
“Polska dla pokoleń”), w tym, m.in: “klimat nie zmienia się pod wpływem człowieka”, “regulacja rzek
jest dobrą metodą zapobiegania powodzi”, “żegluga śródlądowa jest przyjazna dla gospodarki i
środowiska”, “energetyka wodna jest przyjazna dla środowiska”, “parki narodowe przeszkadzają w
rozwoju regionów”, “foki to szkodniki” ect.
00:30 - 01:10 Moderator zaprasza do dyskusji zadając pytania nakłaniające do przedstawienia swojego
stanowiska w sprawie wybranych tematów poruszonych w prezentacji i raporcie „2050 Polska dla
Pokoleń”. Pierwsza seria pytań - 3 tury po 1 pytaniu.
To samo pytanie kierowane jest do każdego z panelistów, z których każdy ma max. 3 minuty na
udzielenie odpowiedzi. Dopuszcza się przerywanie odpowiedzi przez pozostałych uczestników debaty,
przez co czas odpowiedzi może się wydłużyć.
01:10 - 01:15 Czas na podsumowanie moderatora dotyczące wypowiedzi polityków.
01:15 - 01:30 Kwadrans przeznaczony na pytania od publiczności z uwzględnieniem krótkich
odpowiedzi przez prelegentów i eksperta.

01:30 - 01:55 Druga seria pytań – zadanie każdemu z panelistów 1 pytania wynikającego z przebiegu
debaty.
01:55 - 02:10 Pytania z sali oraz udzielenie przez polityków krótkich odpowiedzi.
02:10 - 02:20 Podsumowanie spotkania, prośba moderatora o złożenie krótkich deklaracji dotyczących
planowanych działań odnośnie ochrony środowiska (po uzyskaniu mandatu w jesiennych wyborach).
02:20 - Spotkanie przy kawie.

