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REGULAMENTO!CATEGORIA!MEDIA!

!

A& publicação& do& regulamento& abaixo& não& é& garantia& da& realização& da&
categoria,&o&que&só&acontecerá&a&partir&da&confirmação&dos&patrocinadores&
da&categoria&e&das&equipes&de&competição.&
O!programa!Young!Lions!Brazil!é!resultado!do!sucesso!e!excelência!profissional!de!
399! profissionais! selecionados! desde! 1995! e! que! são,! hoje,! os! líderes! em! suas!
categorias.! !!
!
Apoio:&&Grupo&de&Mídia!
!
Patrocínio:&Grupo&de&Mídia&&
!
Público! alvo:! Profissionais! que! trabalham! no! planejamento,! comercialização! e!
execução! de! projetos! de! comunicação! (Mídia),! em! qualquer! plataforma! de!
comunicação,!seja!em!agências,!veículos!ou!empresas!especializadas.! !!!!
!!
!
PARA!PARTICIPAR:! !
•! Ter!até!30!anos!(ter!nascido!após!25!de!junho!de!1985);!
•! Jamais!ter!sido!delegado!do!Festival!Internacional!de!Criação!Cannes!Lions,!
em!qualquer!categoria;!
•! Ter! residência! física! no! Brasil,! do! momento! da! inscrição! até! a! data! de!
realização!do!Cannes!Lions!Festival!
•! Preencher! a! ficha! de! inscrição! on_line,! que! estará! oportunamente!
disponível!no!site!www.younglions.com.br!
•! Enviar!portfólio!e!documentação!conforme!descrito!abaixo.!
•! Ler!e!aceitar!este!regulamento,!na!íntegra.!Não!estar!em!conformidade!com!
qualquer! das! condições! acima! resultará! na! desclassificação! do!
participante,!em!qualquer!momento!no!programa!
!
MATERIAL!PARA!ENVIO:! !!!!
!
!
!Os!profissionais!desta!categoria!deverão!enviar!1!(um)!case!!que!tenha!concebido!
ou!participado.!No!caso!de!cases!realizados!por!equipes,!informar!o!nome!de!todos!
os!participantes!do!grupo! !apenas!o!participante!inscrito!será!avaliado!pelo!júri.!!
!
Deverão! ser! enviadas! 5! (cinco)! cópias! do! case,! em! cadernos! de! folhas! tamanho!
Letter!ou!A4,!no!padrão!WORD,!e!no!formato!CASE!ESCRITO,!cuja!estrutura!deverá!
contemplar:!
!
1.! TÍTULO!do!case.!!
2.! SUMÁRIO! com,! no! máximo,! 500! palavras! para! o! projeto! inscrito,!
enfatizando!o!pensamento!por!trás!do!projeto!e!as!razões!pelas!quais!ele!
merece!o!prêmio.!!Como!o!trabalho!de!mídia!contribuiu!para!a!solução!final!

!
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! essencial! para! avaliação?! Como! a! sua! ajuda! em! termos! estratégicos! e!
criativos!foi!fundamental!para!se!chegar!ao!produto!final!apresentado?!!
3.! (OPCIONAL):- Cartas- (até- 3)- de- “endorsement”- de- colegas- (em- qualquercargo/nível;- do- cliente;- do- parceiro/veículo/fornecedor)- comentando- aparticipação-do-candidato-para-o-sucesso-do-case4.! O!CASE!DO!PROJETO:!
•! O!case!deve!ter!no!máximo!1.500!palavras,!contemplando!como!o!trabalho!
de!planejamento!contribuiu!para!a!solução!final.!
•! A!formatação!estrutural!e!estética!do!trabalho!é!livre:!você!pode!dividir!a!
história! em! quantos! capítulos! quiser,! bem! como! incluir! as! imagens! que!
achar!necessário!para!ilustrá_lo.!
•! Na! capa,! os! concorrentes! se! identificarão! apenas! com! seu! NOME! e!
CATEGORIA,!não!sendo!permitido!mencionar!ou!indicar!a!empresa!para!a!
qual!trabalha!(restrição!que!deverá!ser!mantida!em!toda!a!apresentação!
dos!cases).! !!

!
O!que!estará!em!julgamento!é!a!importância!do!trabalho!do!profissional!de!mídia!
para! a! excelência! do! trabalho! publicitário,! por! isso! recomenda_se! enviar! vídeo!
case!ou!cópias!de!anúncios,!peças!gráficas!(no!máximo!5)!e!peças!eletrônicas!(no!
máximo!5),!da!campanha!a!que!se!refere.!
Todas!as!peças!deverã o!ser!gravadas!em!DVD!e!enviadas!junto!com!o!case,!també m!
em! 5! (cinco)! có pias.! As! mesmas! peças! (dentro! dos! mesmos! limites)! deverã o!
també m!estar!reunidas!e!publicadas!numa!ú nica!URL!especı́fica!e!aberta!à !votaçã o!
eletrônica!dos!ex_youngs!
Os! portfólios! (físicos! e! on_line)! que! não! estiverem! rigidamente! dentro! das!
especificações!não!serão!levados!a!julgamento.!
Todos! os! portfolios! enviados! dos! concorrentes! serã o! exibidos! no! site!
http://www.younglions.com.br! onde! o! jú ri! també m! poderá ! conhecer!
previamente!os!concorrentes.!!
!
DOCUMENTAÇÃO!A!SER!ENVIADA!JUNTO!AOS!MATERIAIS:!
!
•! Comprovantes! de! atividade! profissional,! com! no! mínimo! dois! (2)! anos! de!
experiência! no! mercado.! Serão! aceitos! somente:! cópia! da! carteira! de! trabalho,!
contrato!de!trabalho!temporário!ou!estágio,!e!carta!dos!empregadores!declarando!
o!período!de!trabalho,!com!identificação!(papel!timbrado!e!CNPJ),!assinada!por!
sócio!ou!diretor!da!empresa!contratante!ou!departamento!de!RH).!No!caso!de!PJ,!
notas!fiscais!que!cubram!o!período!de!2!anos!de!atividades.!
•!Cópia!do!RG!ou!Passaporte!ou!Carteira!de!Motorista!válida;!o!passaporte!será!
exigido!posteriormente!para!todos!os!finalistas.!Melhor!enviar!logo.!
•!Carta!pessoal,!assinada,!nos!seguintes!termos:!
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“Declaro( que( jamais( participei( do( Festival( Internacional( de( Criatividade( (Cannes(
Lions)(como(delegado((em(qualquer(categoria),(Young(Lions(ou(Young(Creatives,(em(
nenhuma( de( suas( edições;( nasci( após( 25( de( junho( de( 1985;( resido( no( Brasil( no(
momento(da(inscrição(e(ficarei(aqui(até(a(data(do(Festival.(Li(e(aceito(o(regulamento;(
estou(ciente(de(que(o(número(de(vagas(será(definido(pelos(organizadores,(em(função(
de(termos(ou(não(patrocinadores(para(cada(categoria”.(
•!Comprovante!de!depósito!de!R$!210,00.!!Dados!Bancários:!
•!
•!
•!
•!

Banco!Bradesco!
Agência!2282!
C/C!016122_5!(Young!Creatives)!
CNPJ!04.032.625/0001_96.!
Período&de&Inscrições:&
Até&21/3/2016&

!
!
!JURI!E!CRITÉRIOS!DE!JULGAMENTO!
!!
!
O!Júri!especial!de!Media!será!formado!por!profissionais!escolhidos!pelo:!
!
•!Grupo!de!Mídia!
!!
•!Organizadores!
!
•!pela!comunidade!Young!Lions!Brazil,!em!votação!aberta!entre!os!ex_youngs.!!
!
O! Júri! definirá! seus! critérios! de! notas! e! julgamento,! dentro! dos! parâmetros! do!
Regulamento!Geral.!Sua!decisão!é!irrecorrível.!
!
Dependendo!do!n°!de!inscritos,!a!organizaçã o!poderá !optar!pela!realizaçã o!de!um!
short!list,!a!partir!(e!não!necessariamente!de!acordo)!da!votação!on!line.!Apenas!
os!candidatos!selecionados!pelo!júri!no!Short!List!farã o!a!apresentaçã o!pessoal!de!
até !20!minutos!e!participarã o!do!processo!final!de!escolha.!
!
Cada!jurado!elaborará!uma!planilha!de!notas!(de!1!a!10)!para!cada!participante!
julgado,!com.!No!final!do!julgamento,!as!cédulas!serão!recolhidas!e!auditadas!pelos!
organizadores.!
!
Os!que!obtiverem!as!melhores!médias!dos!jurados!serão!proclamados!Young!Lions!
Media!e!somente!eles!terão!seus!nomes!divulgados.!
!
O!número!de!Young!Lions!escolhidos!será!definido!pelos!organizadores,!em!função!
do!número!de!patrocinadores!da!categoria!até!o!limite!de!10%!do!total!de!inscritos!
na! categoria.! O! júri! poderá! indicar! uma! reserva! de! participantes! que! serão!
eventualmente!escolhidos!se,!após!a!realização!do!júri,!novos!patrocinadores!se!
apresentarem!(sempre!respeitado!o!limite!de!10%!do!total!de!inscritos).!
!
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Os!Young!Lions!Media!serão!proclamados,!junto!com!toda!a!delegação!dos!Youngs!
2016,!em!data!e!local!a!serem!divulgados.!
!
!
São!Paulo,!21!de!fevereiro!de!2016.!!
!
!
!

