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BG Award 2022
Tahun ini adalah tahun ke-16 dimana Citra Pariwara menyelenggarakan BG Award; suatu kompetisi cipta iklan
antar siswa/mahasiswa Institusi Pendidikan se-Indonesia Kompetisi ini bertujuan:
1. Mengukur tingkat kreativitas para siswa/mahasiswa khususnya yang tertarik pada bidang periklanan
2. Menyediakan wadah kompetisi iklan bagi institusi pendidikan yang berkaitan dengan bidang periklanan
3. Melibatkan siswa/mahasiswa yang tertarik pada bidang periklanan pada suatu kegiatan lomba periklanan
berskala nasional sehingga dapat melihat perkembangan dunia kreativitas periklanan di Indonesia

PERSYARATAN
Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa (D1, D2, D3, S1, S2) yang mewakili institusi pendidikannya dan siswa
jalur non-gelar dari kursus-kursus periklanan tetapi bukan atas nama perorangan, dengan persyaratan
sebagai berikut:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mendapat persetujuan dari Institusi Pendidikan atau memiliki kartu mahasiswa yang masih berlaku (atau
bukti kepesertaan mengikuti kursus periklanan)
Satu tim terdiri dari 2 (dua) orang dari Institusi Pendidikan yang sama
Satu Institusi Pendidikan dapat mengirimkan lebih dari satu tim
Tiap individu hanya boleh tergabung dalam 1 (satu) tim dan setiap tim hanya diperkenankan mengirimkan
1 (satu) Materi Lomba
Mengikuti seleksi awal
Mendaftarkan diri dan membayar uang keikutsertaan sebesar Rp 300.000,- per pasang
Pemenang dan finalis BG Award sebelumnya tidak dapat mengikuti lomba ini

SELEKSI AWAL
Peserta harus mengikuti seleksi awal dengan membuat karya kreatif dengan tahapan sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri lewat sistem pendaftaran Citra Pariwara di: https://citrapariwara.org
2. Peserta harus sudah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan pembayaran di sistem pendaftaran
Citra Pariwara selambat-lambatnya tanggal 3 November 2022 pukul 17.00 WIB.
3. Bagi peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran, mereka akan dapat mengunduh
penugasan (brief) melalui situs pendaftaran Citra Pariwara 2022 pada tanggal 11 November 2022
(penugasan akan dapat diunduh mulai pk. 21.00).
4. Peserta diberi waktu selama 2 (dua) hari untuk mengerjakan penugasan tersebut dan wajib mengupload
materi lombanya paling lambat tanggal 13 November 2022 (pk. 23.59). Tata cara pembuatan dan
pengiriman Materi Lomba akan disampaikan bersamaan dengan penugasan.
5. Peserta yang telah memenuhi syarat pendaftaran tapi tidak mengupload Materi Lomba pada waktu yang
ditentukan dianggap mengundurkan diri atau gagal dan uang pendaftaran tidak akan dikembalikan.
Dewan Juri BG Award 2022 akan memilih maksimal 10 (sepuluh) pasangan terbaik sebagai finalis.
Nama-nama mereka akan diumumkan pada 21 November 2022 oleh Sekretariat Pendaftaran Citra Pariwara
2022 dan peserta akan dihubungi langsung oleh panitia melalui nomor telepon atau e-mail yang tercantum
dalam Formulir Pendaftaran.

PEMILIHAN PEMENANG
Para finalis (maksimal 10 pasang) tersebut akan diminta untuk mempresentasikan Materi Lomba mereka
(secara online) di hadapan Panel Juri 5 Citra Pariwara 2022 pada tanggal 7 Desember 2022. Setiap peserta
diberi waktu maksimal 10 (sepuluh) menit untuk mempresentasikan karyanya.

PENGHARGAAN & HADIAH
1.

Piala BG Award Emas, Perak atau Perunggu + Sertifikat untuk pasangan pemenang akan diumumkan
pada Malam Anugerah Citra Pariwara 2022 pada tanggal 16 Desember di Bali.
2. Seluruh Finalis berhak untuk mengikuti BG Road to Professional Class pada tanggal 13 Desember 2022
secara online.
3. Sertifikat untuk masing-masing peserta yang tidak memenangkan piala.

