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ORGANIZĒTĀJI
Inbox.lv ir oficiālā Kannu Lauvu pārstāvniecība Latvijā, ģenerālsponsors un nacionālās atlases organizators, kas uzvarētājiem nodrošina pilnībā apmaksātas ceļazīmes, tai skaitā ceļojuma izmaksas, uz pasaulē lielāko radošo industriju festivālu – Kannu lauvas ( Cannes Lions International festival of creativity ).
KONKURSS UN TĀ MĒRĶI
Young Lions ir daļa no prestižā radošo industriju festivāla Cannes Lions jeb Kannu Lauvas, kā mērķis ir
atbalstīt un veicināt jauno radošo talantu izaugsmi.
Lai iegūtu iespēju doties uz Kannu Lauvām un piedalītos Young Lions starptautiskajā konkursā, tradicionāli pavasarī norisinās Young Lions nacionālā atlase, kas tiek organizēta kā starptautiskā konkursa
simulācija.
KATEGORIJA
“FILM CATEGORY” – šogad Latvijas Young Lions nacionālās atlases konkursā var pieteikties video
un filmu nozarē, kā arī reklāmas vai digitālās aģentūrās strādājoši profesionāļi un entuziasti,
tostarp arī ārštata darbinieki (divi cilvēki vienā komandā).
YOUNG LIONS ATLASES DATUMS UN NORISES VIETA
Šogad atlases konkurss notiks no 7. līdz 9.maijam kino sirdī – Splendid Palace “Cafe Film Noir”
(Elizabetes 61, Rīga)
7.maijs (11:00 – 14:00) – reģistrēšanās, brīfa jeb uzdevuma nolasīšana
9.maijs (11:00 – 14:00) – darbu iesniegšana (tikai klātienē)

UZDEVUMS
Inbox.lv rīkotajā nacionālajā atlasē, vadoties pēc darba uzdevuma jeb brīfa, dalībniekiem tiks dotas
48 stundas, lai īstenotu orģinālu ideju, nofilmētu un samontētu video materiālu, pārvēršot to aizraujošā
reklāmas risinājumā. Darbus vērtēs īpaši atlasīta profesionāļu žūrija.
*NOTEIKUMI
1. Nacionālās atlases konkursam var pieteikties video un filmu nozarē, kā arī reklāmas vai digitālās
aģentūrās strādājoši profesionāļi un entuziasti, tostarp arī ārštata darbinieki (divi cilvēki vienā
komandā).
2. Young Lions atlases konkursā var piedalīties dalībnieki vecumā līdz 30 gadiem (dalībniekiem
jābūt dzimušiem pēc 1988.gada 21.jūnija (ieskaitot) ;
3. Labas angļu valodas zināšanas;
PIETEIKŠANĀS
1. Pieteikšanās līdz 5.maija plkst. 23:59., nosūtot savu komandas pieteikumu uz e-pastu
canneslions@inbox.lv **
2. ** E-pastā jānorāda:
•
•
•
•

Komandas nosaukums
Komandas dalībnieku vārds un uzvārds
Dzimšanas gads
CV, Bio vai apraksts brīvā formā par pieredzi video nozarē

KONKURSA DARBU ORIĢINALITĀTE
Konkursa dalībnieki savu darbu radīšanai var izmantot tikai un vienīgi savas personīgās zināšanas
un prasmes. Ar savu dalību konkursā, tā dalībnieki apliecina, ka šie darbi ir radīti ar mērķi piedalīties
konkursā un nepārkāpjot citu pušu autortiesības. Ja organizētājam vai žūrijai rodas pamatotas aizdomas par darbu plaģiātismu, viņiem ir tiesības komandu diskvalificēt.
DISKVALIFIKĀCIJA
Latvijas nacionālās “Young Lions” konkursa žūrija ir tiesīga diskvalificēt darbus, kuros saskatāmas
pazīmes, kas varētu aizskart kādu no sabiedrības daļām – nacionālu, reliģisku, politisku uzskatu
noniecināšana vai reklāmas, kuru saturs pauž neiecietību pret kādu no sociālajām grupām.
KONTAKTI
#Staytuned – seko jaunumiem Cannes Lions sociālo tīklu profilos:
Facebook – canneslionslatvia
Instagram – canneslionslv

