
األحالم لسيارة الفنية تويوتا مسابقة
المسابقة في االشتراك وأحكام شروط

 منتج أي شراء يشترط ال اشتراك رسوم توجد ال.

 التالية الشروط مع بالتوافق( بالمشارك اليه سيشار يلي فيما) للطفل أصلية المشاركات تكون أن:

o التسجيل نموذج في المحددة العمرية الفئات من المشارك عمر يكون أن.

o االشتراك عند ليبيا في مقيم المشارك يكون أن. 

 ثالث لطرف فكرية حقوق تنتهك أن أو أخرى مسابقات في المشاركة الفنية واالعمال قبل من المنشورة الفنية األعمال تقديم يسمح ال ,

  المسابقة بموضوع متعلقا الفني العمل يكون أن يجب المسابقة, في لالشتراك مؤهلة تكون حتى

 ال وأنها قبل من مسابقة بأي بها االشتراك يتم ولم قبل من نشرها يتم لم مشاركته بأن يتعهدوا أن أمره ولي و الفائز من سيتطلب 

 . ثالث لطرف محفوظة حقوق أي تنتهك

 إلي منفصل ظرف في بإرسالها حدة على مشاركة كل تقدم أن على ذلك في رغب لو مشاركة من بأكثر التقدم  مشارك ألي يمكن 

 .مشارك لكل بجائزة محدودة الجوائز,  المنطقة في تويوتا لسيارات الرسمي الوكيل

 مقاس ورقة على المشاركات تقدم أن يجب A3 تكون أن يسمح وال خلفية مع ملونة,  يدويا مرسومة المشاركات تكون أن ويجب 

. المائية األلوان متل األلوان من نوع أي) الفنية األدوات من نوع وأي الورق من نوع أي استخدام مسموح. بالكمبيوتر رقميا مرسومة

 . بالمشاركات به مسموح( وغيرها الشمعية. الزيتية

 من االلكتروني التسجيل نموذج تحميل ويمكن المعلومات جميع على يحتوي والذي تسجيل بنموذج المشاركات كل ترفق أن  يجب 

 .ليبيا تويوتا شركة وكالء أحد من عليه الحصول أو الموقع

 يلي فيما محددة التسجيل نموذج في المطلوبة المعلومات:

 . العمرية الفئة .1

. الفني العمل عنوان .2

 المشترك قام  التي االحالم سيارة فكرة .3

.برسمها

 .المشارك اسم .4

.وعمره المشارك ميالد تاريخ .5

 .المشارك جنس .6

.المشارك أمر ولي اسم .7

 .متوفرا   كان إذا البريدي العنوان .8

 كان ادا الفاكس) الجوال او الهاتف رقم .9

(.متوفرا  

 .االلكتروني البريد .11

 الي ليشير امره ولي و المشارك توقيع .11

.االتفاقية على الموافقة

 حجم واحد ظرف في االستبيان واستمارة التسجيل نموذج معه مرفقا الفني العمل يضع أن مشارك كل على يجب 

A3  

 حقوق يملك من هو فقط الوالدين أحد ان حال وفي توقيعهما أخذ الرجاء الرعاية حقوق كامل الوالدين لدى كان إذا 

 توقيع أخذ فيجب الرعاية حق يملكان ال الوالدين كال أن حال في أما. مقبوال سيكون الوالدين أحد فتوقيع الرعاية

  االمر ولي

 بتقدیم المشاركة یعتبر المشارك و ولي امره قد قبلوا االلتزام بما جاء في شروط وأحكام المسابقة وأنھم موافقون 
.اليابان تويوتا شركة قبل من المكلفة الحكام لجنة من النهائي القرار ضد العمل وال االعتراض يمكنهم وال عليها

 المسابقة هذه في الوكالء موظفي وأبناء ليبيا تويوتا شركة موظفي أطفال مشاركة يمكن.
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