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&
REGULAMENTO&CATEGORIA&CRIAÇÃO&
&
!
O!programa!Young!Lions!Brazil!é!resultado!do!sucesso!e!excelência!profissional!de!
399! profissionais! selecionados! desde! 1995! e! que! são,! hoje,! os! lideres! em! suas!
categorias.!
&
Apoio:&Clube&de&Criação;&IAB;&APRO;&ABEDESIGN;&ABA&
&
Patrocínio:& ABAP,& ALMAPBBDO,& DM9DDB,& ESPM,& LEO& BURNET& TAILOR&
MADE,&JWT&
!
Público!alvo:!diretores!de!arte,!redatores,!designers,!webdesigners,!ilustradores,!
diretores! de! cena! e! qualquer! profissional,! em! qualquer! nível,! que! trabalhe! com!
criação! e! comunicação! comercial/institucional,! em! qualquer! plataforma! de!
comunicação.!
!
Os!participantes!concorrerão!inicialmente!numa!categoria!única!(Criação)!e!terão!
seus!trabalhos!submetidos!à!comunidade!dos!Young!Lions!de!todos!os!anos,!numa!
votação!eletrônica!que!selecionará!os!50!mais!votados,!que!serão!levados!ao!júri!
presencial.!!
!
No! momento! da! inscrição,! o! participante! indicará! sua! opção! para! indicação! na!
Young!Lions!Competition,!nas!categorias!AD/CW!Nacional!(Print),!Cyber,!Film!e!
Design.!
!
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! onaline,! 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!
!
!
!
!
&
&
&
&
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&
ENVIO&DE&PORTFOLIOS&
&
•! Portfólio! contendo! no! máximo! 11! (onze)! peças! criadas! para!
projetos/campanhas! de! comunicação! comercial/institucional,! em!
qualquer!plataforma!(produção!gráfica,!eletrônica!e!online),!impressas!em!
folhas!de!papel!comum!de!impressora,!formato!A3.!O!papel!deverá!ser!o!
normalmente!utilizado!para!impressoras!(offaset!e!couché)!com!gramatura!
até!180g/m2,!não!se!admitindo!papéis!especiais!e!fotográficos.!
•! As! peças! deverão! ser! encadernadas! em! espiral! (sem! montagem! ou!
colagem).!As!dimensões!das!pastas!e!seus!conteúdos!não!podem!exceder!
as!dimensões!da!folha!A3.!Na!capa,!colocar!apenas!1!(uma)!etiqueta!postal!
com!nome,!cargo!e!a(s)!categoria(s)!de!competição!que!deseja!participar!
•! Participantes!que!desejam!competir!na!categoria!específica!de!competição!
Film! ficam! livres! para! enviar! ou! não! as! pastas! com! os! storyboards! e/ou!
roteiros!das!peças!inscritas!e!devem!enviar!até!11!filmes.!
•! Participantes!que!desejam!competir!na!categoria!específica!de!competição!
Design! também! devem! enviar! 11! peças! em! seu! portfólio.! Caso! queiram,!
poderão!montar!até!2!boards!para!contextualizar!o!projeto.!!
•! Participantes!que!desejam!competir!na!categoria!específica!de!competição!
Cyber! também! devem! enviar! 11! peças! em! seu! portfólio! online! e! estão!
isentos!de!enviar!portfólio!físico.!!
•! Participantes!que!desejam!participar!da!categoria!específica!de!competição!
AD/CW! Nacional! (Print)! podem! enviar! qualquer! trabalho! em! qualquer!
mídia! que! queiram,! seja! Print,! Film,! Digital,! Ação,! etc,! desde! que! não!
ultrapasse! a! quantidade! máxima! de! 11! peças.! (Leiaase! peças,! não!
campanhas).!
•! É! proibido! identificar! a! agência! ou! qualquer! outra! instituição! onde! o!
candidato!trabalhe!ou!tenha!trabalhado,!ou!qualquer!prêmio!recebido!nas!
peças.!!
•! Todos!os!inscritos!na!categoria!Criação!Nacional!deverão!obrigatoriamente!
publicar! o! portfolio! enviado! em! um! blog,! site,! hotsite,! etc,! qualquer!
plataforma! criada! exclusivamente! para! este! fim.! Como! na! pasta! enviada,!
colocar! apenas! seu! nome! e! cargo/função,! além! de! especificar! qual! a!
categoria!de!competição!que!deseja!participar!(Print,!Cyber,!Film,!Design);!
não!colocar!outras!peças!ou!links!para!outros!sites!ou!blogs.!O!link!para!a!
pasta! eletrônica! será! exigido! no! momento! da! inscrição,! será! divulgado!
publicamente!e!servirá!de!base!para!a!votação!que!escolherá!o!shortalist,!
bem!como!apreciação!dos!jurados.!
•! Os!portfólios!(físicos!e!onaline)!que!não!estiverem!rigidamente!dentro!das!
especificações!não!serão!levados!a!julgamento.!
!
DOCUMENTAÇÃO&A&SER&ENVIADA&JUNTO&(ALÉM&DOS&PORTIFOLIOS):&
&
•! 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!
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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:!
!
o! 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(numero(de(vagas(será(definido(pelos(organizadores,(
em(função(de(termos(ou(não(patrocinadores(para(cada(categoria.((
(
•! Comprovante!de!depósito!de!R$!210,00.!!
o! Dados!Bancários:!
Banco!Bradesco!
Agência!2282!
C/C!016122a5!(Young!Creatives)!
CNPJ!04.032.625/0001a96.!
!
Obs:! Inscrevendoase! na! Categoria! Nacional,! você! deve! indicar! para! qual!
competição! deseja! participar! no! Young! Lions! Competition! (AD/CW! Nacional,!
Cyber,! Film! e! Design).! Se! quiser,! pode! indicar! mais! de! uma.! Neste! caso,! deverá!
indicar!corretamente!suas!opções!na!ficha!de!inscrição!e!acrescentar!30%!do!valor!
do! depósito! para! cada! categoria.! Caso! a! categoria! não! se! viabilizar! por! falta! de!
patrocínio,!devolveremos!o!valor!depositado!(menos!as!taxas!bancárias)!
!
A! carta! “endorsement’! é! opcional.! Trataase! de! uma! declaração! de! algum!
profissional,!com!quem!tenha!trabalhado,!que!possa!nos!dizer!algo!sobre!você!e!
seu!trabalho.!
!
JURI,& CRITÉRIOS& DE& JULGAMENTO& E& INDICAÇÃO& PARA& OS& TIMES& DE&
COMPETIÇÃO&
!
O! Júri! Nacional! de! Criação! será! formado! por! profissionais! indicados! entre! os!
Young!Lions!de!todos!os!anos!e!indicados:!
•! Pelos!organizadores;!
•! Pelas!entidades!apoiadoras!
•! Pela!comunidade!Young!Lions!Brazil,!em!votação!direta!
!
A! composição! do! Júri! deverá! ter,! obrigatoriamente,! profissionais! ligados! às!
categorias! que! formarão! os! times! da! Young! Lions! Competition! onde! tivermos!
patrocinadores!que!os!viabilizem.!
!
Antes! do! Júri! Nacional,! os! organizadores! promoverão! uma! préaseleção! dos!
candidatos,! onde! participam! todos! os! inscritos! na! categoria! Criação.! Esse! Short!
List!será!feito!pelos!Young!Lions!de!anos!anteriores!através!de!votação!direta!no!
site.!Os!50!melhores!classificados!no!Short!List!serão!enviados!ao!Júri!Nacional!
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para!a!seleção!final.!A!classificação!obtida!pela!votação!dos!exaYoungs!no!Short!
List! poderá! ser,! a! critério! do! Júri,! considerada! como! uma! das! notas! para! a!
elaboração!da!média!final!classificatória.!
!
O! Júri! definirá! os! critérios! de! notas! e! julgamento,! dentro! dos! parâmetros! do!
Regulamento!Geral,!e!sua!decisão!é!irrecorrível.!
!
Cada!jurado!elaborará!uma!planilha!de!notas!(de!1!a!10)!para!cada!participante!
julgado.! No! final! do! julgamento,! as! cédulas! serão! recolhidas! e! auditadas! pelos!
organizadores.!
!
Os!escolhidos!serão!aqueles!que!obtiverem!a!melhor!média!dos!jurados!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.! O! júri! deverá,!
obrigatoriamente,!preencher!o!número!de!vagas!correspondente!ao!número!de!
cotas!patrocinadas!em!cada!categoria!de!competição,!AD/CW!Nacional!(Print),!
Cyber,!Film,!Design.!Para!isso!poderá!selecionar!qualquer!participante!inscrito!
na! categoria! Criação,! preferencialmente! entre! aqueles! que! indicaram! a!
respectiva!competição!da!categoria!que!estiver!sendo!avaliada!pelo!júri.!
!
!
O! júri! poderá! indicar! uma! reserva! de! participantes! que! serão! eventualmente!
escolhidos! se,! após! a! realização! do! júri,! novos! patrocinadores! se! apresentarem!
para!qualquer!das!categorias.!
!
Os!vencedores!serão!proclamados,!junto!com!toda!a!delegação!dos!Youngs!2016!
em!data!e!local!a!serem!divulgados.!
!
!
!
São!Paulo,!13!de!fevereiro!de!2016.!
!
!

