
 Regulamin konkursu „Debiuty Filozoficzne”
1. Organizatorem konkursu pn. „Debiuty Filozoficzne” jest Oddział Warszawski Polskiego 

Towarzystwa  Filozoficznego.  W  szczególności  obowiązki  organizatora  przyjmuje  na 

siebie Zarząd Oddziału Warszawskiego, a sekretarzem konkursu jest sekretarz Oddziału. 

Skrzynka kontaktowa: ptf.warszawa(at)gmail.com, 

strona www: ptfwarszawa.wordpress.com. 

2. Celem konkursu jest krzewienie nauk filozoficznych przez nagrodzenie najlepszych prac 

pisemnych z zakresu filozofii oraz umożliwienie ich publikacji. 

3. Konkurs  odbędzie  się  w  roku  akademickim  2012/2013.  Prace  należy  zgłaszać  od  1 

października do 31 stycznia 2013 roku (godzina 2400). Nadesłane prace zostaną ocenione 

do 1 kwietnia 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 1 czerwca 2013 

roku. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do 

szkół  lub  studiują  na  uczelniach wyższych znajdujących  się  na  terenie  województwa 

mazowieckiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

1. młodzież szkolna – osoby, które nie zakończyły edukacji średniej (przed maturą) oraz 

2. młodzież akademicka – osoby, które nie ukończyły studiów wyższych (przed obroną 

pracy magisterskiej).

5. Prace należy przesłać w formie wydruku lub w formie elektronicznej niepozwalającej na 

zmianę  treści  (pdf)  na  adres  pocztowy  Oddziału  Warszawskiego  PTF.  Praca  winna 

posiadać tytuł,  który  powinien jednoznacznie  nawiązywać do wskazanych zagadnień. 

Praca winna być w formacie A4, marginesy 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, 

interlinia 1,5. Praca nie powinna być dłuższa niż 40.000 znaków (łącznie ze spacjami i 

znakami przestankowymi). W górnym lewym rogu na pierwszej stronie należy umieścić 

informację o imieniu, nazwisku i sposobie kontaktu z autorem (email, telefon).

6. Do pracy należy dołączyć kserokopię ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

7. Praca winna spełniać standardy obowiązujące dla prac naukowych w zakresie stylu oraz 

formy.  W  szczególności,  należy  wykazać  literaturę  wykorzystaną  w  pracy.  Przypisy 

winny  być  sformatowane  jednolicie  w  notacji  polskiej.  Organizator  zastrzega  sobie 

prawo do  odrzucenia  prac,  co  do  których  poweźmie  uzasadnione  podejrzenie  o  ich 

nieautentyczności (plagiat).

8. Tematy konkursu to:

• Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność



• Wielokulturowość - wyzwanie czy problem?

• Filozofowanie a współczesna kultura polska.

• Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie

• Sprawiedliwość społeczna - potrzeba czy zbytek? 

• Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego

• Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu

• Podstawy współczesnej moralności - relatywizm a absolutyzm aksjologiczny.

9. Przesłane prace zostaną sprawdzone przez co najmniej dwóch recenzentów-członków 

Oddziału Warszawskiego PTF. Każdy recenzent, oceni prace w skali punktowej 0-20 oraz 

załączy  opinię  pisemną  o  pracy.  Na  podstawie  recenzji  oraz  punktacji,  trzyosobowa 

komisja  wybrana  spośród  komitetu  organizacyjnego  wybierze  najlepsze  prace,  które 

zostaną nagrodzone.

10.W każdej kategorii przewiduje się następujące nagrody:

• publikacja w kwartalniku Ruch Filozoficzny

• nagroda pieniężna

Wysokość nagród pieniężnych zależy od sponsorów i środków własnych Oddziału.

11. Wymieniona  publikacja  odbędzie  się  zgodnie  z  wewnętrznym  harmonogramem 

publikacji Ruchu Filozoficznego. Organizator informuje, że może to nastąpić w drugiej 

połowie 2013 roku.

12. Laureaci  konkursu  przenoszą  nieodpłatnie  majątkowe  prawa  autorskie  do  prac  na 

Polskie  Towarzystwo  Filozoficzne  w  zakresie  pośrednictwa  przy  publikacji  w 

czasopiśmie  Ruch  Filozoficzny,  publikacji  w  czasopiśmie  oraz  wykorzystania  przez 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w celach statutowych.

13. Osoby  zgłaszające  prace  na  konkurs  wyrażają  tym  samym  zgodę  na  przetwarzanie 

swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Dane 

osób przesyłających prace nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim, ani 

przetwarzane w formie tabel, zestawień i innych.

14. Komitet  organizacyjny  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  rozstrzygania  spraw 

nieprzewidzianych  niniejszym  regulaminem  oraz  ewentualnych  sporów,  o  wyniku 

których powiadomi zainteresowane strony.

15. Od  wszystkich  decyzji  Komitetu  organizacyjnego,  w  tym  od  wyboru  zwycięzców, 

uczestnikom  przysługuje  prawo  do  odwołania  się  do  Zarządu  Głównego  PTF  za 

pośrednictwem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF.


