
REGULAMIN AGONU RETORYCZNEGO 

  

1. Organizatorami konkursu są: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, Koło Naukowe Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

im. Mieczysława Karasia oraz Koło Metodyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagielloń-

skiego.  

2. Konkurs skierowany jest do studentów szkół wyższych z największych ośrodków aka-

demickich w Polsce. 

3. Konkurs składa się z trzech etapów.  

4. Uczestnicy agonu retorycznego skonstruują mowę na podany w punkcie 17. temat, nagra-

ją ją i w formie filmu wyślą pod adres e-mailowy agon.wpuj@gmail.com (etap pierw-

szy), lub zostaną zgłoszeni do udziału w konkursie z rekomendacji dziekana swojego ma-

cierzystego wydziału lub innego samodzielnego pracownika naukowego (również pod 

tym samym adresem e-mailowym). 

5. Długość filmu, o którym mowa w punkcie 4., nie może przekraczać 5 minut. 

6. Termin nadsyłania filmów: 31 stycznia 2014 roku, godzina 23.59.  

7. Wraz z nadesłanym filmem uczestnicy powinni podać (w treści e-maila) swoje imię, na-

zwisko, reprezentowaną uczelnię, kierunek i rok studiów, adres korespondencyjny i nu-

mer telefonu. W przypadku zgłoszeń z rekomendacji dziekana prosimy o przesłanie tych 

samych danych, również drogą e-mailową. 

8. Przesłanie filmu lub zgłoszenie z rekomendacji dziekana lub innego pracownika nauko-

wego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

9. Spośród zgłoszonych uczestników jury wybierze uczestników półfinału (etap drugi). 

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają o tym stosowną 

informację drogą e-mailową lub telefoniczną. 

10. W przypadku zgłoszeń z rekomendacji dziekana lub innego pracownika naukowego, or-

ganizatorzy pomijają względem uczestników udział w etapie pierwszym. 

11. W drugim etapie (półfinał) Jury wysłucha mów wygłoszonych przez zakwalifikowanych 

uczestników oraz wyłoni najlepszych.  

12. Przedstawiona w półfinale wersja mowy nie może przekraczać 7 minut. 

13. Półfinał odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa 8 lutego 2014 roku. 

14. Finał odbędzie się 20 lutego 2014 roku w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

w Warszawie. Podczas finału Jury wyłoni zwycięzcę. 



15. Długość wystąpienia finałowego nie może przekraczać 10 minut. 

16. Kolejność wystąpień w agonie retorycznym podana będzie każdorazowo przed rozpoczę-

ciem poszczególnych etapów, a wybrana zostanie w drodze losowania. 

17. Temat mów: Człowiek wobec dyktatu technologii. 

18. Jury zostaje powołane przez Organizatora.  

19. W przypadku niemożliwości przybycia któregoś z członków Jury, organizator powoła 

na jego miejsce inną osobę. 

20. Jury przyznaje jedną nagrodę główną: Grand Prix o charakterze materialnym bądź finan-

sowym. 

21. Organizatorzy zastrzegają, że uczestnicy półfinału i finału mogą otrzymać nagrody poza-

regulaminowe o charakterze finansowym lub rzeczowym. 

22. Jury podejmie decyzję o przyznaniu nagrody opisanej w punkcie 20. na posiedzeniu bez-

pośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych i sporządzi werdykt, który zostanie 

ogłoszony bezpośrednio po obradach.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do podania godzin rozpoczęcia poszczególnych części 

programu półfinału i finału na tydzień przed każdym z etapów, w zależności od ilości 

zgłoszonych wykonawców.  

24. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.  

25. Wszelkich informacji nieujętych w niniejszym regulaminie udzielą koordynatorzy pro-

jektu: 

 dr hab. Kazimierz Sikora, Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydział Poloni-

styki Uniwersytetu Jagiellońskiego; ul. Gołębia 20, p. 28a, 31-007 Kraków;  

e-mail: k.sikora@uj.edu.pl; 

 mgr Marta Błaszkowska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

e-mail: m.blaszkowska4@gmail.com; 

 Katarzyna Bolęba, Przewodnicząca Koła Metodyki Polonistycznej, Wydział Poloni-

styki Uniwersytetu Jagiellońskiego, e-mail: k.boleba@gmail.com; 

 Natalia Tokarczyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

e-mail: natalia.tokarczyk@uj.edu.pl; 

 Tomasz P. Bocheński, Przewodniczący Koła Naukowego Językoznawców Studentów 

UJ im. Mieczysława Karasia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;  

ul. Gołębia 16, p. 57, 31-007 Kraków; e-mail: bochenski.tomasz@gmail.com. 


