
 
 

 
Young Lions Előválogató verseny – 2022 

SZABÁLYZAT 
 
 
1. A kreativitás nemzetközi fesztiválja 
 
A Cannes Lions Nemzetközi Kreativitási Fesztivál a marketing- és reklámiparban dolgozó 
szakemberek legnagyobb találkozója, amely során a reklámipar legelismertebb díjainak a 
kiosztására is sor kerül. 
 
A Young Lions verseny a Cannes Lions Nemzetközi Kreativitási Fesztivál legdinamikusabb 
része. Minden évben a legtehetségesebb és legkreatívabb fiatal szakemberek mérkőznek meg 
egymással a Young Lions bajnoki címért. Mivel a résztvevők az országos verseny nyertesei, 
ezért kijelenthetjük, hogy a legjobbak küzdenek meg egymással és a rendelkezésükre álló 
idővel.  
 
A hazai előválogatót megnyert kategóriagyőztesek 2022. május 16 – június 6. között 
fognak versenyezni ZOOM-on keresztül. A nemzetközi versenyen a magyar csapatok 
közül a legjobb eredményt elért csapat részt vehet a 2022-es Cannes Lions Fesztiválon. 
Amennyiben több magyar csapat is ugyanolyan helyezést ér el a nemzetközi versenyen 
vagy TOP10—be nem kerül be egyetlen csapat sem, akkor a hazai zsűri fogja 
kiválasztani a nyertes csapatot a kiutazáshoz. A Szervezők biztosítják a nyertes 
csapatnak a belépőjegyet, szállást és repülőjegyet. (Transzfert, étkezést és további 
felmerülő költségeket a versenyző önköltségesen áll) 
 
 
 
2. Young Cannes Lions 2022 előválogató Szervezője 
 
Az előző évekhez hasonlóan a magyarországi előválogató versenyt a MAKSZ (Magyarországi 
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége) szervezi.  
A Young Cannes Lions előválogató verseny a KRU (Kreatív Utánpótlás) programon belül 
valósul meg. 
 
  
  



 
 

3. Követelmények és általános szabályok 
 
• Angol nyelv magabiztos használata szóban és írásban 
• Tanulók és felsőoktatásban hallgatók (kivétel: aki ügynökségi alkalmazott, de mellette 

tanul, indulása engedélyezett a versenyen) nem vehetnek részt a Young Lions versenyen 
• Egy csapat 2 főből áll 
• Külső segítség nem megengedett 
• A versenyzők 31 évesek vagy annál fiatalabbak lehetnek (1990. június 24-e után született) 
• Minden csapatból legalább 1 főnek részt kell vennie a kategória briefingjén 
• A Young Lions verseny során készült munkák a MAKSZ és az előválogató verseny adott 

kategóriának szponzorainak a tulajdonát képezik. 
• Abban az esetben, ha az elkészült munkákat fel szeretnék használni valamely kampány 

során a szponzorok, a versenyzők hozzájárulnak ehhez, bámilyen pénzügyi-szakmai 
ellenszolgáltatás nélkül. 

• TOP3-ba került versenyzők prezentálása alatt a további versenyzők is bent 
tartózkodhatnak a teremben. 

 
4. Kizárás a versenyből 
 
Az országos előválogató célja, hogy kiválassza a legjobb csapatot, amely Magyarországot 
fogja képviselni a Cannes Lions Nemzetközi Fesztiválon. A versenyzőktől elvárjuk, hogy 
tiszteljék versenytársaikat, és ne befolyásolják nyerési esélyeiket.  
A MAKSZ ezért fenntartja a jogot, hogy a részt vevő csapatok közül azonnal kizárják azokat, 
akik nem tartják be a jelen dokumentumban leírtakat, akár a verseny ideje alatt vagy akár a 
nyertes csapat kihirdetése után. Ha erős gyanú áll fenn, hogy a csapat tudatosan megszegte 
a szabályokat, akár a már nyertesnek kikiáltott csapat is kizárható. 
 
A következők azonnali kizárást vonnak maguk után: 
• Ha a csapat min. 1 fővel nem jelenik meg a verseny briefingjén. 
• Ha a csapat bármely tagja nem felel meg a szakmabeli vagy korbeli követelményeknek 
• Ha a csapatok által leadott prezentációk nem anonim készülnek, azaz fellelhető rajta a 

készítő neve vagy cégneve 
• Csalás vagy külső segítség használata esetén. 
• A beadott munka bizonyítottan nem a versenyző saját ötlete. 
• Jó ízlés megsértése vagy trágár tartalom a beadott munkában. 
 
A kizárt csapatokat és a kizárás okát a zsűri nyilvánosságra hozza. 



 
 

5. Verseny & követelmények 
 
A magyarországi Young Lions versenyre 7 különböző kategóriában lehet nevezni:  
 
• Cyber (digitális média),  
• Young Marketers ,  
• Media (médiahasználat) ,  
• Film 
• Design 
• Public Relations 
• Print 
 
Ügynökségi fiatalok jelentkezését várjuk a fentebbi 6 kategóriában, kivétel a Young Marketers 
kategóriában, ott csak ügyféloldali fiatalok indulhatnak. 
 
A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal kreatív szakemberek, médiatervezők, 
marketingesek és PR szakemberek számára, hogy: 
 
• részt vegyenek a világ egyik legfontosabb nemzetközi reklámversenyén 
• képviseljék Magyarországot 
• szélesítsék látókörüket 

 
 
 


