
    

 

 

 של טויוטה 15-ציורי הילדים הבתחרות  תנאי רישום והשתתפותתקנון 

 "Toyota Dream Car Art Contest 15The   " 

 

 נושא התחרות 

   ." ךשל 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) 20.2.22  -10.1.22

 

 כללי

בין הוראות  בכל   ו/או אי התאמה כלשהי  תקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר  הבמקרה של סתירה 

בדבר שינוי    טויוטהמטעם  רשמית  ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה    בעמוד הפעילות, לרבות  הפעילות

 תקנון לכל דבר ועניין. התקנון, תגברנה הוראות ה

. התקנון המעודכן  טויוטההתקנון עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של  

הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא    בעמוד הפעילות.   יהיה זמין 

ו/או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. האחריות לבדיקת הנוסח המעודכן המפורסם בעמוד הפעילות היא 

אינה אחראית, וממילא לא תעדכן ו/או תיידע את המשתתפים אודות עצם  טויוטה    –על המשתתף בלבד  

 עדכון התקנון. 

ות החברה בעניינים , וקביעו/או לפרסים  כל עניין הנוגע אליהו/או על    פעילותלא ניתן לערער על תוצאות ה

  דבר. ןאחריה לא יבואת וות ומוחלטוסופי יהיו אלה

 עמכן הסליחה.   ,בתקנון נעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 

 הנחיות להשתתפות בתחרות 

 : ם על פי ההנחיות הבאותכאת יצירותי הכינונא 

 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* 



 מ"מ. 5* לא יתקבלו עבודות שעוביין עולה על 

 כל חומר ציור: חומרי ציור( 2)

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

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

 .  עבודות הדורשות טיפול מיוחד   או   

 :עבודות שלא יתקבלו

 . לא יתקבלו עבודות שהוכנו באמצעות מחשב או מכשיר דומה *

 .משתתפיםלא יתקבלו עבודות משותפות שהוכנו על ידי מספר   *

 .עבודות שהוכנו על ידי אדם שאינו המשתתף *

 עבודה שהוגשה ללא טפסי השתתפות מלאים או מידע חסר   *  

    וציורים תחרות הקודמת, ציורים מפורסמים, שהשתתפו בציורים המזכירים יצירות אמנות  *    

 תווים של סימן מסחרי. הכוללים     

 

 : הרשמה לתחרות( 3) 

 בכתובת תחרות ציורי הילדים של טויוטה אתרלהירשם לתחרות בניתן 

http://dreamcar.toyota.co.il/   

 . את כל הסעיפים הנדרשים בטופס ההשתתפות יש למלא

לשלוח את  לשמור על הציור ובמקרה של זכייה יש בתחרות יש  ההשתתפותעל מנת להשלים את 

   :הציור בליווי פרטי המועמד ושם היצירה ל

 טויוטה, אגף תקשורת שיווקית    

   7559908, מיקוד: ראשל"צ  2היוזמה רח'      

 

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

 

 שיפוט

שלבים בשני  ייערך  בתחרות  יישפטו    בתחרות  משתתפותהעבודות  ה.  השיפוט  .  הישראליתראשית 

)סך מכל קטגוריית גיל    שלוש עבודות זוכות   ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,  תבחר ועדת השיפוט,  במסגרת זו

 .תשע עבודות זוכות( –ל והכ

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

,  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 

 

 

 

 

http://dreamcar.toyota.co.il/
http://dreamcar.toyota.co.il/
http://dreamcar.toyota.co.il/


 הפרסים 

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

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

  חינוכיות למטרות    ₪   15,000הזוכה במקום הראשון בתחרות העולמית יזכה ב  .השני והשלישי,  הראשון

 .  להגברת הלכידות החברתית₪   30,000ובית הספר של הזוכה יזכה ב

לא בכל פרס ו/או    ,ידי הזוכה-הפרס שיחולק במסגרת הפעילות אינו ניתן להחלפה, לשינוי ו/או להמרה על

 מוצר אחר. 

 פרס. האו הבטחה לקבלת ו/ראיה  תמהוו ןאינוהשתתפות בפעילות  לעמוד הפעילות כניסה

על כל משתתף לקרוא היטב את התקנון בטרם ישתתף בפעילות. מבלי לגרוע מהאמור, מעצם השתתפותו  

מובהר כי החברה תהיה רשאית  את כל תנאי התקנון. עוד  המשתתף ומקבל על עצמו  בפעילות, מאשר  

נאי י התקנון ו/או בתבמידה ולא יעמוד בתנאו/או מזכייה בפרס    בפעילותלפסול את המשתתף מהשתתפות  

למשתתף כאמור לא תעמוד כל   .השימוש של הרשת החברתית בה הפעילות מפורסמת ו/או הוראות הדין

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך. 

 

 

 הכרזה על הזוכים 

 . משרד המנהלה ייצור קשר עם הזוכים

ותוצאות התחרות העולמית יוכרזו ,  2022  במרץיוכרזו    (מקומיתהתחרות  ה)  הישראליתתחרות  התוצאות  

   Toyota Dream Car Art Contestיפורסמו באתר העולמי של תחרות ו  2022 ספטמברב

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

 

 

 

 תחרות מקומית: 

במקביל לשיפוט התחרות העולמית, תתבצע  תחרות מקומית ביוזמת יוניון מוטורס ואשר תנוהל על ידי 

 , ליטל טריאור וקרן אביאל.  ת מיכל אוליברווהמשפיעני

את המשתתף/ת באייפד   לדעתה. ציור זה יזכהתבחר בעצמה את העבודה הטובה ביותר    כל משפיענית

 חדש.

 . לתחרות העולמית המשתתף/ת שיזכו לא בהכרח יבחרו מתוך התחרות הישראלית

 

 מי יכול להשתתף בתחרות

 )כולל(. 15ילדים עד גיל 

 

 הפרס 

 וניון מוטורס. ש"ח למשתתף/ת שזכה מתנת י 2500אייפד חדש שינתן בעלות של עד 

 

 הכרזה על הזוכים 

 תתבצע בלייב מעמוד האינסטגרם של טויוטה ישראל. הזוכים שלושת ההכרזה על

 

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


 

 

 לידיעתכם: 

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

 . יוצרים של צד שלישי  

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

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

 .לא ייעשה שימוש לצרכים אחרים בכל מידע פרטי שנאסף כחלק מהתחרותלמעט 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  

 בפעילות באתר   /מאשר המשתתף ומסכים להשתמש בתמונות שלו בתחרות בהשתתפותו בתחרות -

 . ברשתות החברתיותשל טויוטה  יםהרשמי ים ובעמוד  

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

 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   

יהיו רשאיות לעשות    Toyota Motor Corporation יוניון מוטורס בע"מ, נציגת טויוטה בישראל, ו/או  -

לרשת ולהציעם למכירה ו/או   NFT -ליצירות אמנות ואף להעלותם כים מהם ו/או בחלקשימוש בציורים  

 מכירה פומבית כאשר ההכנסות ייתרמו לעמותות על פי שיקול דעתן. 

 .לצד שלישיאו למכור את הזכאות לפרס  , להמחותלהעבירלא ניתן  -

 הם הצהרה המאשרת כי  Toyota Motor Corporation-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  

 

,  לא תישא באחריות לכל נזקוהחברה  הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף    בפעילותההשתתפות  

משתתפים, והקשור האו הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מו/)לרבות נזק גוף(, הפסד, אבדן    ישיר או עקיף,

 .הפעילותבמישרין או בעקיפין עם 

אחראים   הפרס, ואינםלאיכות או טיב  םהחברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראייובהר, כי 

פרס יהיה באחריות ה  ר עם הפרס. מימושבקשבכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן  

דרישה ו/או תביעה כלפי   טענה ו/או  כל  הא ו/או למי מטעמו לא ת  זוכהדין, ולהובהתאם להוראות    ההזוכ

 פרס.ה עם מימושככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר  החברה

מסכהמ מצהיר,  שישתתף  לו  ידוע  כי  ומאשר,  מערכות  ם  באמצעות  ומתאפשרת  נערכת  זו  פעילות 

עשויים   כי  יודע  המשתתף  משכך,  ופועל.  זמין  האינטרנט  לרשת  שהחיבור  ככל  רק  וזמינה  טכנולוגיות 

להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בין אם במערכות החברה ו/או ברשת האינטרנט  

ו/או ברשת החברתית במסגרתה הפעילות ו/או תקלות שמקורן במשתתף עצמו ו/או בס פק התקשורת 

זמינה וכיו"ב, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס על אף היותו  



מועמד לזכייה בפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה  

 זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.  

, אשר מקורם בכוח עליון,  יו"בכי כל תקלה, שיבוש, איחור וכ  ,מסכים המשתתף  בפעילותבהשתתפותו  

וכיו"ב, בין    , מגפהמלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, אסונות טבע

הפרה של תקנון זה, בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל ל

 ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.

החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא  

ותקל שגיאות  דיוקים,  אי  קלקולים,  נזקים,  מפני  חסינה  תהא  אחד טעויות,  בכל  כי  בזאת,  מובהר  ות. 

מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה רשאית לנקוט בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי 

בכל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות  

ף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתת

 תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור. 

יוכח ו/או   בפעילותכי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף    ,בכל מקרה בו 

 . פטורה מאחריות החברה אמלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תה

 ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.   פי חוקעל    מנהלמסור כל מידע אשר יידרש מ  החברה תהיה רשאית

 

 טיפול במידע אישי 

כאמור לעיל, בעמוד הפעילות ו/או במסגרת הודעות הזכייה יידרשו המשתתפים למסור פרטים אישיים  

 מסוימים. החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתתפים, ולהגן על המידע שלהם. 

תתפים המש  אודות  יאספו  אוו/  שנמסרו  והפרטים  הנתונים  ישמרו  הםבכדין    מיםמידע רשו  ימאגר  לחברה

הפעילות ניהולהפעילות  ותפעול  ניהולל,  היתר  בין,  המיועדים,  במסגרת  ומתן    לקוחות  קשרי  ,  החברה 

תפעול   או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורךו/ או סטטיסטיים ו/צרכים תפעוליים, שיווקיים שירות,  

דיוור ישיר  תמריצים, לרבות  וניהול מכירות, גיוס, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות באמצעות קיום מבצעים ו

  וכי   כאמור   המידע  את  למסור  שבדין   חובה  המשתתף כל  על  חלה  לא  כי,  בזאת  מובהר  ה.למטרות אל

עם .  ובהסכמתו  ברצונו  תלויה  המידע  מסירת יימסרו,  זאת  יחד  שלא  בעמוד    ככל  המבוקשים  הפרטים 

 הפעילות, המשתתף לא יוכל להשתתף בפעילות. 

  בשמוהמידע נמסר  וכי  ומדויק  אמין , נכון הינו פעילות ב  יעדכן או /ו שימסור  המידעכל  כי  מצהיר תףהמשת

מובהר בזאת כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה   . שלישיים צדדים עבור  או /ו בשם ולא  בלבד ועבורו

בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, לרבות תביעות  

 גין נזקים אשר יגרמו לחברה עקב כך.ב

, תוך נקיטת אמצעי זהירות המשתתפים  שליכולתה על מנת להגן על סודיות המידע  מיטב  החברה עושה כ

מתקדמות  אבטחה  בטכנולוגיות  ושימוש  למנוע  מקובלים  מנת  פגיעה    למערכותיהחדירה    על  וסיכול 

 באופן מוחלט.זאת אין ביכולתה למנוע כידוע , אולם תתפיםאפשרית בפרטיות המש

 

 :מטרות השימוש

 

   .ות ופרסומים בעניין התחרות, לרבות השיפוט, הזוכים, הפרסים והעבודות המשתתפות בתחרותהודע -

 . לזוכים בתחרות ופרסומםתחרות ה פרסיהענקת  -

 .וכדומהשיווק למטרות  סקרים למטרת שיפור תוכן התחרות וניתוח סטטיסטי אנונימי -



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

Toyota Motor Corporation כדי לערוך את התחרות בצורה הוגנת ובטוחה . 

 

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

 .יימסר מידע אישי לצדדים שלישיים ללא אישור המשתתףלא , תחרות זו

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

 .הולמים אבטחהלה אמצעי 

 

 שונות 

בהשתתפותו בפעילות המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את 

 הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כל 

מדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת  מותאמים לה  לרבות כל התכנים המופיעים בה  בכללותהפעילות  

 מאמצים  העוש  . החברה(AS IS)  כמות שהם  תפיםלציבור ולמשת  תומוצע  ,ישראל, אלא אם כן צוין אחרת

,  לכך  מתחייבת  אינה  החברה,  זאת  עם   יחד.  ועדכני  מדויק,  נכון  בפעילות יהא  המופיע   שהתוכן  מנת  על

 כלשהי  באחריות  תישא  לא  החברה  ולכן,  אחרות  או  טכניות  טעויות  בו  שנפלו  או/ו  שלם  אינו  התוכן  כי  ויתכן

 .  בפעילות המצוי  המידע ושלמות דיוק , לעדכניות

לחוק    244למען הסר ספק, הפעילות בהתאם להוראות התקנון אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף  

 העונשין אלא במבצע שזכייה בו אינה תלויה בגורל.  

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית תהא נתונה 

 ו.  יפ-לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב

המשתתף מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  

( שישה  של  לתקופה  תוגבל  ההתיישנות  6החברה,  לתקופת  כהסכם  בכך  רואים  והצדדים  חודשים,   )

 . 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 19כמשמעו בסעיף 

 

 יצירת קשר 

בטלפון:   לחברה  לפנות  יוכל  המשתתף  בקשה,  ו/או  שאלה  עניין,  בכתב   08-9425333בכל  לפנות  או 

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את .    www.toyota.co.ilבטופס צור קשר באתר האינטרנט של החברה:

פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן 

 ר.סבי

 כל האמור לעייל במסמך זה, חל הן על התחרות הבינלאומית והם על התחרות המקומית.

 

 


