Formular de înscriere pentru a 11-a ediție a Toyota Dream Car Art Contest
În cazul necompletării tuturor câmpurilor, înscrierea riscă să nu fie validă.
1

Categoria de vârstă:

2

(1) sub 8 ani

Titlul lucrării:

(3) 12-15 ani

(2) 8-11 ani

3 Explică, te rog, ideea mașinii de vis pe care ai desenat-o. Care este visul pe care ai vrea să îl îndeplinești cu această mașină?

4 Numele autorului:
în alfabet latin

Prenume
Nume mijlociu
Nume

5 Vârsta autorului:
Vârsta:

AA

ani

LL

Data nașterii:

6 Sex:

/

ZZ

/

7 Numele părintelui (părinţilor) sau tutorelui autorului*: în alfabet latin

Masculin

Feminin

Prenume
Nume mijlociu
Nume

8 Adresa poștală:

Codul poștal
Țara
Adresa

9 Număr de telefon sau de fax (dacă este cazul):
Codul țării

10 Adresă de e-mail (dacă este disponibilă)

Număr

Tel:
Fax:
11 Acord:

Subsemnatul, autorul lucrării, și subsemnatul, părintele sau tutorele legal al autorului, am luat la cunoștinţă și am înţeles Termenii și Condiţiile celei de-a
11-a ediţii a concursului TOYOTA Dream Car Art Contest. Eu/Noi suntem de acord cu clauzele înscrise în Termeni și Condiţii

Semnătura parintelui sau tutorelui participantului*:

Semnătura participantului:

AA

*Notă:
Data:
• Dacă părintele (părinții) poate semna, este rugat să o facă..
• De asemenea, dacă ambii părinți își exercită drepturile parentale, ambii sunt rugați să semneze. În cazul în care doar un părinte își exercită drepturile parentale, semnătura
acelui părinte este suficientă.
• Doar în cazul în care niciunul din părinți nu poate semna, rugați tutorele legal să semneze..

LL

/

Cum te înscrii: Perioada de înscriere: 15 decembrie 2016 - 10 martie 2017
• Trimite pentru înscriere opera de artă împreună cu formularul de înscriere.
• În cazul în care un aplicant se înscrie de mai multe ori, fiecare înscriere trebuie să fie însoțită și de formularul de înscriere

Înscrieri: Toyota România, Bd. Pipera nr. 1, Voluntari 077190, județ Ilfov

Solicitări informații: Toyota România Biroul de Administrare al Competiției Dream Car Art Contest

• Număr de telefon: 021.2000.300
• Adresa de e-mail: marketing@toyota.ro

For administration use only (Please do not fill in)
Administration number ( filled by distributor )

Country name & Distributor name
Printed by distributor

Accepted number ( by each category )
Age category
(1)

(2)

Dealer name
(3)

Date accepted (Please write in the Western calendar year.)
YY

(

MM

/

DD

/

)

Filled by Dealer

ZZ

/

