
   

 

 

 של טויוטה 11-ציורי הילדים הבתחרות  תנאי רישום והשתתפותתקנון 

 "ta Dream Car Art Contestth Toyo11The " 

 

 נושא התחרות

  ך.של" חלומותהמכונית "

 

 מי יכול להשתתף בתחרות

 )כולל(. 15ילדים עד גיל 

 

 קטגוריות הגיל

   ומטה 7גילאי : 1קטגוריה  (1)

 8-11גילאי : 2קטגוריה  (2)

 12-15גילאי : 3קטגוריה  (3)

 

 המועד להגשת העבודות

 .(לא יתקבלו עבודות לאחר תאריך זה)  20.12.16-14.2.17

 

 הנחיות להשתתפות בתחרות

 :ם על פי ההנחיות הבאותכשלחו את יצירותינא 

 לכל היותר.מ "מ x 550מ "מ 400: גודל הדף( 1)

 (.גם כן אפשרי A4דף ) A3הגודל המומלץ הוא * 

 .החומר וצורת הדף נתונים לבחירה חופשית, הצבע* 

 כל חומר ציור: חומרי ציור( 2)

 . צבעי שעווה או גואש, טושים, ציור כגון עפרונות צבעונייםניתן להשתמש בכל חומר * 

למעט עבודות המלכלכות עבודות אחרות או , כציור  שטוח בלבד או גזירי נייר יתקבלו' עבודות קולאז*

 . עבודות הדורשות טיפול מיוחד

 [עבודות שלא יתקבלו]

 .לא יתקבלו עבודות שהוכנו באמצעות מחשב או מכשיר דומה*

 .לא יתקבלו עבודות משותפות שהוכנו על ידי מספר משתתפים*

 



 .עבודות שהוכנו על ידי אדם שאינו המשתתף*

 בודה שהוגשה ללא טפסי השתתפות מלאים או מידע חסר ע*  

הכוללים וציורים ת, ציורים מפורסמים, ת הקודמתחרושהשתתפו בציורים המזכירים יצירות אמנות *   

 תווים של סימן מסחרי.

 

 הרשמה לתחרות( 3) 

  /http://dreamcar.toyota.co.il בכתובת תחרות ציורי הילדים של טויוטה אתרלהירשם לתחרות בניתן 

 .את כל הסעיפים הנדרשים בטופס ההשתתפות יש למלא

 :בתחרות יש לשלוח את הציור בליווי פרטי המועמד ושם היצירה ל ההשתתפותעל מנת להשלים את 

 

 טויוטה, אגף תקשורת שיווקית

 67רח' יגאל אלון 

  6109301, תל אביב 9376 ת.ד

להלן לינק לרשימת ברחבי הארץ,  של טויוטהסוכנויות המשנה  29-בכל אחת מ הציוריםאת  להפקידניתן גם 

 .own/agencies.htm-http://www.toyota.co.il/toyotaהסוכנויות המפורטת: 

 

 . יש צורך באישור הורה או אפוטרופוס כדי להשתתף בתחרות (4)

 

 שיפוט

 הישראליתראשית בתחרות יישפטו  בתחרות משתתפותהעבודות ה. השיפוט ייערך בשני שלבים

 שלוש עבודות זוכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר ועדת השיפוט, במסגרת זו .(מקומיתהתחרות ה)

 .תשע עבודות זוכות( –)סך הכל מכל קטגוריית גיל 

שופטי , בתחרות העולמית .שלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה ישתתפו בתחרות העולמית

, יבחרו את העבודות הטובות ביותר שנשלחו מכל מדינה Toyota Dream Car Art Contestהתחרות  

 .השני והשלישי ואת המועמדים הסופיים, יבחרו את הזוכים במקומות הראשון

 .ייבחרו מבין המועמדים הסופיים של התחרות העולמיתאשר זוכים בפרס מיוחד בנוסף יהיו גם 

 

 הפרסים

 ,(תחרות מקומית) הישראליתהעבודות שזכו בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריית גיל בתחרות 

לזוכים תוענק תעודה ופרס נוסף , בתחרות העולמיתפייסבוק של טויוטה ישראל. הבעמוד יוכרזו 

 .והם יוזמנו לטקס הענקת הפרסים אשר ייערך ביפן, השני והשלישי, במקומות הראשון

 

 הכרזה על הזוכים

 .משרד המנהלה ייצור קשר עם הזוכים

ותוצאות התחרות העולמית יוכרזו , 2017 מרץיוכרזו ב (תחרות מקומית) הישראליתתחרות התוצאות 

  Toyota Dream Car Art Contestיפורסמו באתר העולמי של תחרות ו 2017 באוגוסט

(global.com/events/dream_car_art_contest-http://www.toyota) . 

 

http://dreamcar.toyota.co.il/
http://www.toyota.co.il/toyota-own/agencies.htm
http://www.toyota-global.com/events/dream_car_art_contest


 

 תזכורות

ועבודות המפרות זכויות  בתחרויות אחרותעבודות שהשתתפו , לא יתקבלו עבודות שכבר הוגשו בעבר -

 .יוצרים של צד שלישי

 .אולם  יוענק רק פרס אחד למשתתף  ,כל משתתף יכול להגיש מספר עבודות -

 .בני משפחה של עובדי חברת טויוטה או חברות הקשורות לחברת טויוטה יכולים גם הם להשתתף -

 .אחרים בכל מידע פרטי שנאסף כחלק מהתחרותלא ייעשה שימוש לצרכים למעט האמור בתקנון זה,  -

 .וזכו בפרס לא יוחזרו עבודות שהוגשו לתחרות -

עריכה  ושינוי , עיבוד, שימוש, זכויות פרסום ,לרבות אולם ללא הגבלה, כל זכויות העבודות המשתתפות -

 .Toyota Motor Corporation יוניון מוטורס בע"מ ו/או יהיו שייכות לחברת

ת לעשות שימוש בעבודות המשתתפות ורשאי Toyota Motor Corporation או/מ ו"ן מוטורס בעויוני -

 ., לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלטבפרסומות ובחומרים מודפסים למטרות פרסום

/ בתחרות/ מאשר המשתתף ומסכים להשתמש בתמונות שלו בסדנה, סדנה/בהשתתפותו בתחרות -

 .בפעילות באתר ובעמוד הרשמי של טויוטה בפייסבוק

 ,או אחרת ,בהשתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומסכים לכך כי לא יהיה זכאי לכל תמורה כספית -

דרישות כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמו, ובגין עבודתו וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות 

בקשר עם זכויות קנין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות ו/או זכויות פרסום, שימוש, לרבות 

  של עבודתו, כולה ו/או חלקה.עיבוד, עריכה ושינוי 

 .לצד שלישיאו למכור את הזכאות לפרס  , להמחותלהעבירלא ניתן  -

הם הצהרה המאשרת כי    Motor CorporationToyota-יוניון מוטורס בע"מ ו/או ל-לעל הזוכים להגיש  -

והסכמה כי לא יגישו את עבודותיהם שזכו בפרס לכל תחרות אומנות  הילזכי הזכאות עומדים בדרישות

 .אחרת

 

 טיפול במידע אישי

 :מטרות השימוש

 ות ופרסומים בעניין התחרות, לרבות השיפוט, הזוכים, הפרסים והעבודות המשתתפות בתחרות  הודע -

  לזוכים בתחרות ופרסומם תחרות ה פרסיהענקת  -

 .שיווק וכדומהלמטרות  סקרים למטרת שיפור תוכן התחרות וניתוח סטטיסטי אנונימי -

 Toyota  יוניון מוטורס בע"מ ו/או כל שימוש הנחשב לנחוץ על ידי חברת, הולמים אבטחהאמצעי  תחת -

Motor Corporation  הוגנת ובטוחהכדי לערוך את התחרות בצורה. 

 

למעט אספקת מידע אישי לקבלנים במסגרת הנחוץ לעריכת : גילוי  מידע אישי לצדדים שלישיים *

 .לא יימסר מידע אישי לצדדים שלישיים ללא אישור המשתתף, תחרות זו

יסופק מידע אישי לחברה שנשכרה לטפל במידע אישי ואשר יש , במסגרת עריכת התחרות וניהולה *

 .הולמים אבטחהלה אמצעי 

 

 


