
Projekt Rymy Dziecięce
Międzynarodowy konkurs plastyczny 

dla dzieci w klasach 2-8 (od 7 do 14 lat) 

Do dzieci, rodziców, nauczycieli i kierowników szkół:

Czy lubisz rysować, oglądać ilustracje w książkach, czytać poezję, 
i słuchać muzyki? Jesteś młodym artystą lub znasz młodego artystę 
w klasach 2-8? Jeśli tak, to zapraszamy do uczestnictwa w międzynaro-
dowym konkursie ilustracyjnym Projektu Rymy Dziecięce 
(Children’s Rhymes Project).

Poszukujemy oryginalnych prac w technikach, takich jak tusz, 
akwarela, pastele lub kolorowe i grafitowe ołówki, które będą użyte do 
zilustrowania wierszy w książce napisanej przez Laurę Kafka-Price 
o słynnym polskim kompozytorze Karolu Szymanowskim.

Szymanowski skomponował muzykę do wierszy znanej polskiej poetki, 
Kazimiery Iłłakowiczówny. W tych wierszach dwie przyjaciółki, Krzysia 
i Lalka, układają rymy o swoich zabawkach, zwierzątkach i ptaszkach; 
o przysmakach i łakociach w spiżarni, o ozdobach choinkowych, 
o smutkach i radościach.

Czekamy na oryginalne prace, które najlepiej zilustrują treść każdego 
z dziewiętnastu wierszy. 

 



ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

Prace będą oceniane przez jury składające się z profesjonalnych artystów, 
którzy brać będą pod uwagę:

∙ umiejętność doboru tematu pracy
∙ jakość wykonania
∙ oryginalność

Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych dziewiętnaście ilustracji, 
które najciekawiej oddadzą treść poszczególnych wierszy, i staną się 
częścią książki. Autorzy wybranych prac otrzymają także:

∙ nagrodę pieniężną w wysokości $50
∙ egzemplarz książki
∙ dyplom uczestnictwa

Zostaną wybrane również dwie główne nagrody, a nagrodzone ilustracje 
trafią na okładkę książki. Nagrodzeni artyści otrzymają także:

∙ nagrodę pieniężną w wysokości $100
∙ egzemplarz książki
∙ dyplom uczestnictwa

Prace wybrane do ukazania się w książce zostaną umieszczone również
na naszej stronie internetowej www.childrensrhymesproject.com 
oraz w innych miejscach w okresie do ustalenia w późniejszym terminie.



WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 2-8 na całym świecie.

Uczestnicy nie muszą być polskiego pochodzenia.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi. Prace 
grupowe nie będą przyjęte.

Prace przyjmowane będą do momentu otrzymania pierwszych 
pięćdziesięciu ilustracji dla każdego wiersza.

Każda oryginalna praca powinna ilustrować jeden wiersz w książce. 
Uczestnicy mogą przekazać ilustracje do dowolnej ilości wierszy, przy 
czym nie więcej niż jedną ilustrację dla danego wiersza. 

Kopie fotograficzne lub ręczne oraz prace chronione prawami autorskimi 
nie będą akceptowane.

Kwalifikowane są wszystkie dwuwymiarowe techniki, takie jak tusz, 
akwarela, pastele lub kolorowe i grafitowe ołówki.

Ilustracje muszą być w wymiarach 8,5x11 cali/22x28 cm 
(rozmiar kartki z bloku technicznego).

Ilustracje muszą być czyste i bez plam.

Prace muszą być zeskanowane jako JPEG o rozdzielczoś-
ci 300 DPI lub wyższej. Nazwisko artysty nie powinno być 
widoczne na ilustracji. Na odwrotnej stronie pracy należy 
wypisać ołówkiem wiek, klasę i tytuł wiersza. 

Obie strony należy wysłać elektronicznie wraz z 
wypełnionym formularzem na adres:



submissions@childrensrhymesproject.com

Alternatywnie prace można przesłać pocztą (razem z wydrukowanym i 
wypełnionym formularzem) na adres:

PTS Secretarial Services
Attn. Laura Kafka-Price

10015 Old Columbia Road 
Suite B-215

Columbia, Maryland 21046

Wszystkie prace należy nadesłać nie później niż do 30 czerwca 2021. 
W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla. 
Spóźnione przesyłki nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Prace niespełniające warunków konkursu nie będą wzięte pod uwagę.

Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listownie. 
Oryginały nagrodzonych powinny zostać zachowane do czasu 
ogłoszenia wyników.

Pytania można kierować do Laury Kafka-Price:

laura@laurakafkaprice.com


