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         Toronto, 25 maja 2010 r. 
 

 

Regulamin konkursu  

na opracowanie strony internetowej poświęconej  

Pomnikowi Katyńskiemu w Toronto 
 

 

§ 1 

 

Celem konkursu jest: 

- kultywowanie pamięci o zbrodni w Katyniu w 1940 r.; 

- popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o Pomniku Katyńskim w Toronto  w 

związku z 30-tą rocznicą odsłonięcia; 

- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

- rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski  oraz 

krzewienie postaw patriotycznych. 

 

§ 2 

 
Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Toronto. 

 

§ 3 
 

1. Przedmiotem konkursu jest: 

a. opracowanie i/lub wykonanie projektu strony internetowej prezentującej 

Pomnik Katyński w Toronto, położony w parku Beauty Boulevard przy 1575 

King Street West; 

b. opracowanie hasła dotyczącego Pomnika Katyńskiego w Toronto do 

encyklopedii internetowej „Wikipedia”. 

 

§ 4 

 
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 18 do 25 lat.  

 

§ 5 
1. Prace należy wykonać w języku polskim. 

2. Prace mogą zawierać wersję w języku angielskim z zastrzeżeniem, iż wersja w języku 

polskim będzie podlegała ostatecznej ocenie komisji konkursowej. 

3. Projekt może zostać przedstawiony w formie pisemnej lub w wersji elektronicznej z 

propozycją adresu internetowego. 
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§ 6 
 

Prace konkursowe, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Pomnik Katyński”, należy dostarczyć 

do siedziby Konsulatu Generalnego RP w Toronto, 2603 Lakeshore Blvd. W., ON, M8V 1G5, 

do dnia 24 września 2010 r. 

 

 

§ 7 

 
1. Komisje konkursową powołuje Konsul Generalny. 

2. Do zadań komisji należy: 

a. ocena prac 

b. wyłonienie laureatów 

c. przyznanie nagród 

 

 

§ 6 

 
1. Przyznane zostaną nagrody od I do III miejsca. 

2. Uczestnikom organizator przyzna również nagrody rzeczowe i dyplomy w zależności od liczby 

biorących udział w konkursie oraz oceny komisji konkursowej. 

3. Fundatorem nagród jest organizator konkursu. 

4. Organizator zastrzega prawo do zmiany podziału puli nagród. 

 

 

Wszelkie bliższe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: 

toronto.info@msz.gov.pl  
 

 

 

 


