Заявка на участь у X нацiональному конкурсi
дитячого малюнка «Автомобiль твоєї мрії – 2022»
Вашу заявку можуть відхилити, якщо зазначено не всі дані або
на дана неправильна інформація.
Увага! Для подання заявки самостійно (без представника дилерського центру), слід
завантажити на сайті файл заявки, ввести в ньому свої дані на комп’ютері, роздрукувати
й поставити підпис. Прийматимуться лише заявки, заповнені за цією процедурою.

Заявка заповнюється великими друкованими літерами українською мовою.
1

Вікова група:

2

До 7 років включно

Від 8 до 11 років включно

Назва творчої роботи:

Від 12 до 15 років включно

3

Будь ласка, поясніть концепцію автомобіля мрії, намальованого Вами, у полі, поданому нижче.

4

Ім’я Учасника:

Ім’я
По батькові
Прізвище

5

Вік Учасника:
Вік:

6

років

МІСЯЦЬ

7

Жіноча

Поштова адреса
Учасника:

ЧИСЛО

/

/

Дата народження:

Стать Учасника:
Чоловіча

8

РІК

Ім’я батька/матері або законного опікуна Учасника*:

Ім’я батька/
матері
По батькові
батька/матері
Прізвище
батька/матері

Поштовий
індекс
Країна
Адреса

9

Номер телефону та факсу (якщо є):
Код країни

10

Номер

Адреса електронної пошти (якщо є):

Тел.:
Факс:

11

Згода:

Я, Учасник, та ми, батьки (батько/мати) або законний опікун Учасника, підтверджуємо, що прочитали, зрозуміли та погоджуємося з Офіційними
правилами X національного конкурсу дитячого малюнка «Автомобіль твоєї мрії – 2022», що розміщені на сайті www.dreamcar.toyota.ua. Зокрема,
надаємо Організатору та Виконавцю згоду на обробку персональних даних на визначених Правилами умовах та повідомлені про володільця
персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору
персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Підпис Учасника:

Підписи батьків (батька/матері) або законного опікуна Учасника*:

* Примітка:
• Якщо обоє батьків мають батьківські права щодо Учасника, обоє батьків повинні поставити підписи.
У разі, якщо тільки один із батьків має батьківські права, допускається підпис тільки одного з батьків Учасника
• Документ повинен підписати законний опікун тільки в разі, якщо жоден із батьків не може його підписати

/

РІК
Дата:

МІСЯЦЬ

/

Як подати заявку на участь у конкурсі: термін подання заявок на участь триває з 6 грудня 2021 року по 07 лютого 2022 року
• Подайте заявку на участь, водночас надавши свою творчу роботу, заповнену форму заявки на участь
• Якщо Учасник подає на конкурс кілька робіт, кожну з них слід подавати окремо з відповідною формою заявки
Подання заявок: здійснюється офіційним дилерам Toyota.
Додаткова інформація: www.dreamcar.toyota.ua

Для службового використання (будь ласка, не заповнюйте цю частину)
Адміністративний
номер (заповнюється Дистриб’ютором)
Номер заявки

Україна
ПІІ «Тойота-Україна»

(по кожній групі)

Дата прийняття заявки (за григоріанським календарем)

Вікова група
(1)

(2)

(3)

РІК

(

МІСЯЦЬ

/

ЧИСЛО

/

)

Назва дилера
(заповнюється дилером)

ЧИСЛО

/

