R E G U LA M I N
Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego
na najlepszą pracę dyplomową z retoryki
§ 1. Cele konkursu
Polskie Towarzystwo Retoryczne, zwane dalej PTR, ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową
z retoryki, zwany dalej konkursem. Cele konkursu:
 promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne,
 popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych,
 popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej,
 wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu retoryki,
 poszerzanie wiedzy studentów na temat retoryki,
 integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.
§ 2. Czas trwania konkursu
Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 15 września 2019 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną
w czasie dorocznej konferencji PTR (18–19.11.2019) w Warszawie.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1.
Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy w okresie
dwóch lat przed jego ogłoszeniem obronili pracę dyplomową, mogącą stanowić przedmiot Konkursu.
2.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe przygotowane na polskich wyższych
uczelniach i w instytucjach naukowych, które zostały obronione i ocenione na ocenę bardzo dobrą.
3.
Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują autorzy tych prac
lub ich promotorzy.
4.
Zgłoszenie pracy dyplomowej do udziału w Konkursie należy przesłać pod adres:
retoryka.ptr@gmail.com, powinno ono zawierać:
a. egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie PDF wraz ze streszczeniem
w języku polskim; pozbawiony imienia i nazwiska autora oraz innych elementów
pozwalających na jego identyfikację.
b. oświadczenia autora o obronie pracy wraz z potwierdzeniem przez promotora
lub zaświadczeniem uczelni o odbytej obronie pracy albo odpisem dyplomu ukończenia
studiów (w formie skanu);
c. wypełnione
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do niniejszego Regulaminu.
5. Prace oraz pozostałe dokumenty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
§ 4. Warunki oceny prac
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PTR, w skład której wchodzą
specjaliści w zakresie retoryki, niebędący promotorami i recenzentami prac zgłoszonych do Konkursu.
2.
Komisja ocenia prace według następujących kryteriów:
a. poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej,
b. walory naukowe i poznawcze pracy,
c. oryginalność i prezentacja problematyki,
d. zawartość merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu,
e. poprawność językowa.
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§ 5. Nagrody
Komisja Konkursowa przyznaje nagrody w dwóch kategoriach: prac licencjackich i prac
magisterskich.
Nagrodą jest a) publikacja pracy lub jej fragmentów w czasopiśmie „Res Rhetorica”, b) pokrycie
kosztów udziału w wybranym wydarzeniu (konferencja, warsztaty, szkoła letnia) organizowanym
przez PTR, d) dyplom.
Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody.
Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się na jednym z wydarzeń organizowanych przez PTR, o czym
laureaci zostaną poinformowani mailowo.
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Polskie Towarzystwo Retoryczne
z siedzibą przy ul. Oboźnej 8 w Warszawie. Z administratorem można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: retoryka.ptr@gmail.com.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez administratora w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO; cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7. Informacje końcowe
1.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania streszczeń lub fragmentów prac
oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach,
materiałach informacyjnych publikowanych przez PTR oraz umieszczanych na stronach internetowych
i w innych kanałach komunikacji).
2.
W kwestiach merytorycznych nieobjętych regulaminem decydować będzie Komisja
Konkursowa, a w sprawach organizacyjnych – organizator. Regulamin może ulec zmianie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagród lub odstąpienia od przyznawania nagród, lub
do odwołania konkursu.
Warszawa, 31.07.2019
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Załącznik nr 1.
F O R M U LA R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y
Informacje o autorze pracy dyplomowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko:
Numer telefonu i adres e-mail:
Nazwa uczelni i wydziału/instytutu (katedry):
Kierunek studiów:
Tytuł pracy dyplomowej:
Data obrony pracy dyplomowej:

Informacje o promotorze pracy dyplomowej:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu i adres e-mail:
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych
przez Polskie Towarzystwo Retoryczne, zawartymi w Regulaminie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

_________________________________

___________________________________

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika Konkursu

Załącznik nr 2.
Niniejszym
oświadczam,
że
jestem
wyłącznym
autorem
pracy
dyplomowej
pt. „__________________________________________________________” zgłoszonej w Konkursie na
najlepszą pracę dyplomową z retoryki oraz że przysługuje mi całość autorskich praw majątkowych
do tego utworu. Przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie Konkursu.

_________________________________

___________________________________

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika Konkursu
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Załącznik nr 3.
Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Retoryczne
dobrowolnie udostępnionych w zgłoszeniu moich danych osobowych w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Jestem świadoma/y
przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz tego, że wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
2.
Zezwalam na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia, nazwiska i wizerunku
w związku z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, we wszelkich
informacjach o wynikach tego Konkursu.
1.

_________________________________

___________________________________

Miejscowość, data

Czytelny podpis uczestnika Konkursu

Załącznik nr 4.
Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Retoryczne
dobrowolnie udostępnionych w zgłoszeniu moich danych osobowych w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Jestem świadoma/y
przysługującego mi prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz tego, że wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
2.
Zezwalam na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku
z udziałem w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z retoryki, we wszelkich informacjach
o wynikach tego Konkursu.
1.

_________________________________

___________________________________

Miejscowość, data

Czytelny podpis promotora pracy
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