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Dotychczas co roku w każdy pierwszy czwartek lutego, o godzinie 
13.00, miało miejsce otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników 
Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Nowo-
rocznych VIDICAL. Jednak  aby uniknąć monotonii tegoroczna gala 
Vidical 2014 nastąpi w dniu 23 stycznia  przyszłego roku. Będzie to 
dziesiąta międzynarodowa edycja Konkursu, a wliczając piętnaście 
wcześniejszych ogólnopolskich, już dwudziesta piąta z kolei. Jeżeli 
jesteś zleceniodawcą, wydawcą, grafikiem, fotografem, drukarzem 
albo w jakikolwiek sposób uczestniczysz w procesie powstawania 
kalendarza lub kartki świąteczno-noworocznej, koniecznie 
zapamiętaj tę datę i zgłoś swoją pracę. Tylko w ten sposób masz 
szansę pokazać ją światu i ocalić od zapomnienia. Wszystkie 
zgłoszone prace prezentowane są na naszej stronie internetowej, a 
te nagrodzone i wyróżnione przez międzynarodowe Jury wzboga-
cają zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wśród uczestników 
Vidicalu nie ma przegranych. Nawet jeżeli Twoje dzieło nie znajdzie 
się w gronie laureatów – i tak wygrałeś. Skorzystałeś bowiem z 
okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, do promowania 
swojej firmy. Przegrywają

X Międzynarodowy Konkurs Kalendarzy i Kart Świąteczno-Nowo-
rocznych VIDICAL 2014 stanowi kontynuację dziewięciu Międzyna-
rodowych Konkursów i piętnastu wcześniejszych edycji ogólnopol-
skich. Celem konkursu jest porównanie osiągnięć, podniesienie 
jakości prac oraz uhonorowanie zleceniodawców i twórców 
najlepiej posługuj ących się sztuką poligrafii, typografii, fotografii, 
ilustracji itp. Organizatorem X MKKiK VIDICAL 2014 jest firma 
VIDICAL.

1. Firma zgłaszająca (projektant, producent lub zleceniodawca)
może przedstawić dowolną liczbę prac na rok 2014 w każdej 
kategorii.
2. Wszystkie prace muszą być składane z formularzem zgłoszenio-
wym i opłatą.
3. Nadsyłający proszony jest o czytelne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego – pismem maszynowym lub drukowanym. Brak 
wpłaty, formularza lub jego nieczytelne wypełnienie dyskwalifikują 
zgłoszenie udziału. Dane zawarte w formularzu zostaną zawarte na 
naszej stronie internetowej.
4. Nadsyłane prace nie podlegają zwrotowi.
5. Wraz z trzema egzemplarzami wydrukowanych prac
prosimy o nadsyłanie dokumentów w postaci plików komputero-
wych nagranych na płytę CD. Płyty powinny być zgodne z 
systemem Mac OS lub Microsoft Windows. Dane techniczne 
plików: wymiary dokumentu – 300 dpi (CMYK), rodzaj pliku – TIFF, 
PDF, EPS.
6. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający
bezpieczny transport – przesyłki zniszczone nie będą wystawione. 
Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w trakcie 
transportu.
7. Koszty przesyłek i inne nieprzewidziane opłaty ponosi nadsyłają-
cy. 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, wymaga-
jącej specjalnej odprawy celnej.

Ostateczny termin nadsyłania trzech egzemplarzy wydrukowa-
nych prac upływa 10 stycznia 2014 r.
Prace nadesłane po tym terminie do dnia obrad jury (18 stycznia 
2014 r.) biorą udział w konkursie, ale poza alfabetyczną listą 
uczestników.

Posiedzenie Jury odbędzie się 18 stycznia 2014 r. w Warszawie.
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tylko ci, którzy nie biorą udziału. Vidical to najbardziej demokratycz-
na wśród tego typu imprez. Taką samą szansę na zwycięstwo ma 
kalendarz wielkiej firmy, w który zaangażowano ogromne środki, 
jak i ten skromny, wydany przez jednoosobową agencję. Liczy się 
pomysł, oryginalność, wyobraźnia twórców, niepowtarzalny urok 
dzieła, a nie wielkie pieniądze czy nazwiska. A więc nie przegap 
swojej szansy! Zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz 
i przyślij do nas wraz z trzema egzemplarzami Twojego kalendarza 
lub kartki świąteczno-noworocznej. To nie jest wcale trudne. 
Czekamy na Twoje prace.
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Biuro Organizacyjne Vidical 2014

Termin nadsyłania prac upływa 10 stycznia 2014 r. Prace nadesłane po tym terminie do dnia obrad jury
(18 stycznia 2014 r.) biorą udział w konkursie, ale poza alfabetyczną listą uczestników.

02-738 Warszawa ul. Wałbrzyska 14/16 (parter)
tel.: +48 600336755, +48 602260879, +48 602260896
tel.: +48 22 864 03 21 fax: +48 22 864 08 41
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