
Regulamin

24 Międzynarodowe Biennale Plakatu (MBP) prezentuje twórczość 
plakatową powstałą na świecie w latach 2012–2013. Celem 
MBP jest konfrontacja osiągnięć w tej dziedzinie twórczości. 
Organizatorem 24 MBP jest Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Biennale organizowane 
jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie 
i Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej STGU i pod 
patronatem ICOGRADA.

Biuro 24 Międzynarodowego Biennale Plakatu: 

Izabela Iwanicka 
biennale@postermuseum.pl

Adres:

Muzeum Plakatu w Wilanowie
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
ul. St. Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 
tel. (+48) 22 858 24 37
tel./fax (+48) 22 842 26 06, 22 842 48 48
biennale@postermuseum.pl
www.postermuseum.pl

Terminy i miejsce:

24 MBP odbędzie się w Warszawie, w Muzeum Plakatu w Wilanowie. 
Uroczyste otwarcie nastąpi 7 czerwca 2014. Wystawa konkursowa 
będzie trwała do 14 września 2014.
Ostateczny termin umieszczania prac na serwerze:  
28 lutego 2014.

Kategorie konkursu:

A  Plakaty powstałe w okresie od 2012 do 2013 roku
B  Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego – prace w tej 

kategorii mogą nadsyłać studenci i absolwenci uczelni 
artystycznych do 2 lat po dyplomie. Za zgodą uczelni do tej 
kategorii dopuszcza się też prace kursowe i dyplomowe, 
wydrukowane w technice cyfrowej. 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa: 

1. Prace na 24 MBP mogą nadsyłać autorzy indywidualni, studia, 
grupy oraz agencje.

2. Każdy uczestnik może przedstawić trzy plakaty z lat 2012–2013 
wydane drukiem (po zakwalifikowaniu do przesłania w dwóch 
egzemplarzach każdy). 

3. Organizatorzy dopuszczą do oceny tylko plakaty o wymiarach: 
krótki bok – minimum 40 cm,  
długi bok – maximum 180 cm.

4. Kwalifikacja plakatów na 24 MBP:
 
etap 1 
Zgłaszane plakaty wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia powinny 
zostać zapisane w postaci cyfrowej jako RGB w formacie 
JPEG, dłuższy bok 30 cm, w rozdzielczości 300 DPI na stronie 
www. biennale.postermuseum.pl do 28 lutego 2014. Kartę 
zgłoszenia należy wypełnić na stronie www.biennale.
postermuseum.pl. Uczestnicy po zarejestrowaniu otrzymają 
wypełnioną kartę zgłoszenia w formacie PDF drogą mailową.

etap 2
 Jury dokona selekcji prac na wystawę 24 MBP do 31 marca 

2014. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszona 
na stronie internetowej Muzeum Plakatu.  
Autorzy wybranych prac zostaną powiadomieni i poproszeni 
o nadesłanie pocztą 2 egzemplarzy druków każdego 

z zakwalifikowanych plakatów. Ostateczny termin doręczenia 
wybranych przez jury prac to 30 kwietnia (decyduje data 
doręczenia). Prace doręczone po terminie nie zostaną 
uwzględnione w ekspozycji, natomiast zostaną włączone do 
zbiorów Muzeum Plakatu.

5. Nadsyłane plakaty powinny mieć na odwrocie w lewym dolnym 
rogu wypełnioną czytelnie naklejkę, której numer odpowiada 
numerowi plakatu na karcie zgłoszenia.

6. Po umieszczeniu na serwerze plików i wypełnieniu karty 
zgłoszenia, uczestnik nie ma możliwości dalszej edycji treści ani 
wymiany plików zgłaszanych projektów. 

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
8. Nie będą kwalifikowane plakaty naklejone na sztywne podłoża.
9. Nie będą kwalifikowane plakaty o treściach sprzecznych 

z prawem, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych.
10. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający 

bezpieczny transport, ponieważ plakaty zniszczone nie będą 
zakwalifikowane. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia 
prac w trakcie transportu. 

11. Koszty wysyłki pokrywa nadsyłający. Przesyłki zagraniczne 
powinny być wysłane bez podawania ich wartości i opatrzone 
naklejką printed matter, no commercial value, co zapewni im 
zwolnienie z procedury celnej. Organizatorzy odmówią przyjęcia 
przesyłki wartościowej, wymagającej specjalnej odprawy 
celnej. Naklejkę adresową można pobrać ze strony internetowej 
Biennale.

12. Każdy uczestnik Biennale akceptuje regulamin 24 MBP i prawo 
organizatora do bezpłatnej reprodukcji zgłoszonych prac 
w celach promocyjnych, publikacji w katalogu oraz na stronie 
internetowej.

Skład Międzynarodowego Jury:

Skład Międzynarodowego Jury zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej www.postermuseum.pl w terminie do 10 lutego 2014.

Nagrody:

Międzynarodowe Jury przyzna regulaminowe nagrody w dwóch 
kategoriach i ogłosi werdykt w dniu otwarcia 24 MBP – 
7 czerwca 2014.

Złoty Medal  5 000 Euro
2 Srebrne Medale 3 000 Euro
3 Brązowe Medale 1 000 Euro
Złoty Debiut 3 000 Euro 

oraz
Icograda Excellence Award
Nagroda Honorowa im. Józefa Mroszczaka przyznawana przez 
Rektora ASP w Warszawie.

Nagroda przyznana zespołowi autorskiemu traktowana jest jako 
jedna, grupowa nagroda i nie podlega zwielokrotnieniu. 
Laureaci Złotych Medali będą mogli zaprezentować swoją 
twórczość plakatową na wystawie Laureaci 24 MBP, towarzyszącej 
kolejnej edycji Biennale.

Zobowiązania końcowe:

Plakaty zakwalifikowane do wystawy konkursowej zostaną włączone 
do kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania 
wszystkich nadesłanych materiałów dla celów promocyjnych 
24 MBP.
Program 24 Międzynarodowego Biennale Plakatu i imprez 
towarzyszących zostanie umieszczony na stronie internetowej 
organizatora.

24th International 
Poster Biennale 

Warsaw 2014
The Poster Museum at Wilanów



The Regulations

The 24th International Poster Biennale (IPB) presents posters 
created worldwide between 2012 and 2013. The Warsaw 
Biennale aims at reviewing and comparing the most significant 
achievements of that time. The event is organized by the Poster 
Museum at Wilanów – Division of the National Museum in Warsaw 
in cooperation with the Academy of Fine Arts in Warsaw and the 
Association of Applied Graphic Designers STGU. Endorsed by 
ICOGRADA.

The International Poster Biennale Office:

Izabela Iwanicka 
biennale@postermuseum.pl

Address: 

Poster Museum at Wilanów
Division of the National Museum in Warsaw
10/16 Stanisława Kostki Potockiego Street
02-958 Warszawa, Poland
tel. (+48) 22 858 24 37
tel./fax (+48) 22 842 26 06, 22 842 48 48
biennale@postermuseum.pl
www.postermuseum.pl

Where & when:

The 24th IPB will be held in Warsaw at the Poster Museum at 
Wilanów. Opening ceremony will take place on June 7th 2014.  
The IPB Exhibition will run until September 14th 2014.
Deadline for sending works on server is February 28th 2014.

Competitive categories:

A Posters created between 2012 and 2013.
B The Henryk Tomaszewski Golden Debut – works submitted by 

students or graduates of art academies up to two years from 
graduation. Graduation projects and academic assignments 
printed digitally can be submitted with permission from the 
college.

Requirements of Entering and Participating:

1. The 24th IPB will exhibit works of individual authors, studios, 
groups and agencies.

2. Every participant may submit no more than 3 posters from 
2012–2013 (each in two copies after qualification for sending). 
The entries must be printed works which have been published.

3. The organizers will only accept the posters which do not exceed 
the following dimensions: the shorter edge must not be shorter 
than 40 cm, the longer edge must not exceed 180 cm.

4. Qualification:

 1st Stage
 Each poster and the completed entry form should be saved 

as RGB JPG file, the longer edge 30 cm, 300 dpi and send to 
www. biennale.postermuseum.pl until February 28th 2014. 

 The entry form should be filled in on the www.biennale.
postermuseum.pl webpage. After registration, every participant 
will receive the completed entry form as PDF file via e-mail.

 2nd Stage
 The posters qualified for the competitive exhibition will be 

chosen by the jury until March 31st 2014. The list of qualified 
posters will be announced on the www.postermuseum.pl 
webpage.

 The selected participants will be informed and will also be 
asked to send by post the qualified posters, each in 2 copies. 

Deadline for sending works is April 30th 2014 (the delivery date 
is conclusive). The works delivered after the deadline will not 
be exhibited, however the posters become the property of the 
Poster Museum at Wilanów.

5. Each poster should bear a label which must be filled in legibly in 
block letters. The number of the label should match the number 
of the poster on the entry form. It is also required to indicate the 
top of the poster by drawing an arrow. The label has to be pasted 
on the bottom left corner on the reverse side of the poster. 

6. After sending works on server and filling in the entry form, 
the participant is unable to edit the content and exchange 
the submitted files.

7. The posters submitted will not be returned.
8. The posters pasted on a solid base or framed will not be accepted.
9. The posters with illegal, vulgar, obscene, pornographic content 

will not be accepted.
10. The works should be packed in a safe and practical manner to 

avoid any damage during transport. Damaged posters will not be 
accepted. The organizers do not take responsibility for damage 
sustained in transport. 

11. Postage and other incidental expenses are covered by 
the sender. The parcel must be labeled printed matter, no 
commercial value. Please do not include the value of your 
submission on the postal declaration or invoice, as this 
complicates the delivery procedure; the organizers will not 
undertake any customs clearance and the parcel will be 
sent back. The address label can be downloaded from the 
www. postermuseum.pl webpage.

12. Every participant accept the regulations of the 24 IPB and also 
the organizer’s right to use images for promotional purpose, 
publication in the catalogue and on the webpage – free of charge.

International Jury Members:

The List of the International Jury Members will be announced on the 
www.postermuseum.pl webpage until February 10th 2014.

Prizes:
The International Jury will award prizes for 2 categories and will 
announce the verdict on the opening day – June 7th 2014.

The Gold Medal  5 000 Euro
2 Silver Medals  3 000 Euro
3 Bronze Medals  1 000 Euro
The Golden Debut  3 000 Euro

The Jury will also award:

The Icograda Excellence Award
The Józef Mroszczak Honorary Award granted by the Rector of the 
Academy of Fine Arts in Warsaw.

A prize awarded for a group is regarded as a single group prize and 
cannot be multiplied. 
The Gold Medals Winners will be invited to present their poster art 
output during to the next Biennale Laureates Exhibition.

Final Obligation:

All posters qualified for the competitive exhibition become the 
property of the Poster Museum at Wilanów.
The organizers have the right to use images or photograph posters 
for promotion purposes of IPB free of charge.
The program of IPB and Concurrent Exhibitions will be announced 
on the www.postermuseum.pl webpage.

24 Międzynarodowe 
Biennale Plakatu

Warszawa 2014
Muzeum Plakatu w Wilanowie


