T-11 Giriş forması

•13-cü «Toyota Xəyallarımdakı Avtomobil» Rəsm Müsabiqəsinə Giriş Formu
Bütün məlumatlar doldurulmadığı yaxud doğru olmadığı təqdirdə girişiniz mümkün olmaya bilər.
① Yaş kateqoriyası:
□

② Rəsm əsərinin başlığı:

8 yaşdan aşağı

□

8 – 11 yaş

12-15 yaş

□

③ Zəhmət olmazsa, aşağıdakı qutuya çəkəcəyiniz xəyallarınızdakı avtomobilin konsepsiyasını izah edərdiniz.
(Maşın haqqında hansı arzularınızın reallaşmasını görmək istərdiniz?)
*Fikrinizi 3 sətirdə ifadə edin.

④ Namizədin adı:

Ad

İngilis əlifbası ilə

Ata adı

Ad
Soyad

Soyadl

⑤ Namizədin yaşı:

İl

Yaş: ＿＿＿＿＿＿＿

⑥ Namizədin cinsi:
□ Kişi

Ay

Gün

Doğum tarixi:

⑦ Valideynlərin adı və yaxun qanuni himayədar*: İngilis əlifbası ilə

□ Qadın

Ad
Ata adı
Soyadı

⑧ Poçt ünvanı:

Poçt kodu
Ölkə
Ünvan

⑨ Telefon və faks (əgər varsa) nömrəsi
Country Code

⑩ E-mail ünvan (əgər varsa):

Number

Tel:
Fax:

⑪ Müsabiqə haqqında məlumat haradan əldə etmisiniz?
Zəhmət olmasa aşağıdakılardan birini seçin. (optional question)
1. İnternet səhifəmizdən
4. Kütləvi İnformasiya Vasitəsi

⑫ Razılaşma:

2. Sosial şəbəkə vasitəsilə
5. Təşkilatçı vasitəsilə

3. Məktəb vasitəsilə
6. Digər （Detallar：

)

Mən,namizəd və mən (biz), valideyn(lər) yaxud namizədin qanuni himayədarı 13-cü «Toyota Xəyallarımdakı Avtomobil» Rəsm Müsabiqəsinin Giriş Qaydaları və Şərtlərini
oxuduğumuzu və başa düşdüyümüzü təsdiq edirik . Mən(biz) Müsabiqəyə təqdim etdiyimiz rəsm əsərinin Giriş qaydaları və Şərtlərinin bütün bəndlərini ödədiyinə təminat
veririk.

Valideyn(lər)in yaxud qanuni himayədarların imzası

Namizədin imzası

İl
* Qeyd:
• Əgər valideyn(lər imzalaya bilərsə,zəhmət olmazsa, imzalamarını təmin edin.
• Həmçinin,əgər hər iki valideyn valideyn hüquqlarının icrası haqlarına sahibdirsə, zəhmət olmazsa, hər ikivalideyn imzalasın.
Yox əgər, yalnız bir valideyn hüquqa malikdirsə, bu halda səlahiyyətli valideynin imzası kifayət edər.
• Yuxarıdakı hallar mümkün olmadığı halda, zəhmət olmazsa, qanuni himayədar imzalasın.

Ay

Gün

Tarix:

■ Necə iştirak etmək olar: Rəsmlarin göndərilmə tarixi 1.11 – 20.11.2018
Submit your entry with your artwork and an entry form together.
In case an applicant submits multiple entry, each entry must be submitted with an entry form together.

■ Məsul qurum: Toyota Abşeron Mərkəzi, Magma PR&Events
Telefon nömrəsi +994553235071
Elektron poçt ünvanı: khumar.karimli@gmail.com

Yalnız məsul qurumun (administratorun) istifadəsi üçün (Xahiş edirik doldurmayın)
Administratorun adı (distribütor tərəfindən doldurulur)
(1) □

(2) □

Azerbaijan, Toyota Caucasus

Qəbul olunmuş hədd (hər katerqoriya üzrə)

Age category
(3) □

Qəbul tarixi (Qərb təqvimi ilə yazılsın
İl
Ay
（
/

Diler adı
Gün
/

）

Toyota Absheron Center

