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A pályamű címe:

A jelentkező neme: A jelentkező szüleinek vagy törvényes gondviselőjének neve*:

Postacím:

E-mail cím (ha van):Telefonszám és faxszám (ha van):

A jelentkező neve:

A lerajzolt álomautó bemutatása néhány mondatban:

fiú lány

Korosztály:

Kizárólag adminisztrációs célra (Kérjük, ne töltse ki!)

8-11 év között 12-15 év között8 év alatt 

Korosztály
Befogadás időpontja Márkakereskedő neve:

A jelentkező kora: ….. éves 

E-mail cím: infohu@toyota-ce.com 
Telefonszám: 06-80-470-470

A jelentkező szüleinek vagy törvényes gondviselőjének aláírása*:A jelentkező aláírása:

Fax:  ( )Telefon:( ) ( )
(országkód) (szám) (szám)

Dátum: ( / /         )

Születési idő: (év/hó/nap)

év hónap nap

Adminisztrációs szám (a Toyota tölti ki)

( / / )
év hónap nap

*Megjegyzés:
• A szülő írja alá, ha ő jogosult az aláírásra.
• Mindkét szülő írja alá, ha mindketten jogosultak az aláírásra. Ha csak az egyik szülő jogosult az aláírásra, 

akkor az ő aláírása érvényes.
• Abban az esetben, ha egyik szülő sem jogosult az aláírásra, a törvényes gondviselő írja alá.

Jelentkezési lap

• Nevezni a jelentkezési lappal és az alkotás leadásával lehet.
• Amennyiben egy jelentkező többször jelentkezik, minden benevezett alkotáshoz csatolni kell egy jelentkezési lapot.
Jelentkezés: A nevezett alkotásokat a szükséges dokumentumokkal együtt a Toyota hivatalos magyarországi 
márkakereskedéseiben lehet leadni. Az önhöz legközelebb eső márkakereskedést kérjük, keresse a www.toyota.hu oldalon. 
Információ: Toyota Ügyfélszolgálat 

12. TOYOTA DREAM CAR Rajzverseny – Jelentkezési lap
A nevezés érvénytelen, ha nincs minden információs mező kitöltve vagy ha a közölt adatok nem helyesek, illetve nem olvashatóak. 

Megállapodás:
Én, a jelentkező, és én/mi, a jelentkező szülője/szülei vagy törvényes gondviselője/gondviselői igazoljuk, hogy elolvastuk, és tudomásul vettük 
a 12. TOYOTA DREAM CAR Rajzverseny jelentkezési feltételeit és követelményeit. Én/mi ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a jelentkező által 
a 12. TOYOTA DREAM CAR Rajzversenyre benyújtott alkotással teljes mértékben megfelelünk a jelentkezési feltételekben és követelményekben 
szereplő előírásoknak.

Hogyan lehet nevezni: A nevezési időszak 2017. december 19. - 2018. február 28.




