
1. Yaş kateqoriyası:
□ 7 və ya aşağı yaş □ 8 – 11 yaş □ 12-15 yaş

2. Rəsm əsərinin başlığı:

3. Zəhmət olmazsa aşağıda xəyallarınızdakı avtomobili təsvir edin (Fikrinizi 3 sətirdə ifadə edin).

(Maşın haqqında hansı arzularınızın reallaşmasını görmək istərdiniz?)

4. Namizədin adı:

6. Namizədin yaşı:

5. Namizədin cinsi:İngilis əlifbası ilə
Ad

Ata adı

Soyadı

İl                                Ay             Gün
7. Doğum tarixi:

□ Kişi □ Qadın

Yaş:  ＿＿＿＿＿＿＿

•15-ci «Toyota Xəyallarımdakı Avtomobil» Rəsm Müsabiqəsinə Giriş Formu

Bütün məlumatlar doldurulmadığı yaxud doğru olmadığı təqdirdə girişiniz mümkün olmaya bilər.

Rəsm əsəri

Namizəd

8. Məktəb:
□ İbtidai sinif□ Orta siniflər □ Yuxarı siniflər

Məktəbin adı:

9. «Toyota Xəyallarımdakı Avtomobil» Rəsm Müsabiqəsi haqqında məlumatı hardan əldə etmisiniz? Cavablardan 
birini seçin.

□ Sayt         □ Sosial şəbəkələr (İnstagram,Facebook)      □ YouTube □ Plakatlar            

□ Qəzet və ya Jurnallar   □ Diller tərəfindən □ Məktəb     □ Başqa

Valideyn/
Himayədar

10. Valideynlərin adı: 
İngilis əlifbası ilə

Ad

Ata adı

Soyadı

11. Poçt ünvanı: Poçt kodu

Ölkə

Ünvan

12. Telefon və faks (əgər varsa) nömrəsi

Tel:

Fax:

Ölkənin kodu: Nömrə: 13. E-mail ünvan:

Razılaşma
Mən,namizəd və mən (biz), valideyn(lər) yaxud namizədin qanuni himayədarı 15-ci «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. 

Tarix:

İl                                       Ay                 Gün Namizədin imzası

Valideyn(lər)in yaxud qanuni himayədarların imzası

Mükafat sahibi ilə əlaqə: 

______________________

* 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. 

■ Entry period: 15.11 – 31.01.2022
In case an applicant submits multiple entry, each entry must be submitted with an entry form together.
Submit your entry with your artwork and an entry form together.

■ Enquiries:                                                                 Administration Office of Toyota Dream Car Art Contest
Phone number:

E-mail adress:

Administration number (filled by distributor)

Age category

(1) □ (2) □ (3) □

Accepted number (by each category)

Date accepted 

Year: ________ Month_________ Day_________                                                                                  

Dealer/School name

■ Entries:


