شروط وأحكام الدورة الـعالمية الـ  14من
مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة األحالم
موضوع المسابقة
"سيارة أحالمك"
مواعيد المسابقة:
من  20نوفمبر إلى  15ديسمبر 2020

الجوائز
سيُعلن عن أفضل ثالث أعمال فنية من كل فئة في "مسابقة قطر"
(المسابقة الوطنية) على الموقع اإللكتروني هذا ،وس ُتمنح الجوائز
للفائزين.

باب المشاركة مفتوح
للطالب داخل دولة قطر ومن عمر  15سنة وما دون ذلك

اإلعالن عن الفائزين
سيخطر مكتب المسابقة الفائزين (أو الشخص المسؤول عن كل
مجموعة) بالنتيجة في  20ديسمبر ( 2020تاريخ مؤقت).

الفئة الثانية :من  8إلى  11سنة

تنبيهات
صدر سابقًا أو الذي دخل في
الذي
الفني
العمل
ُقبل
• لن ي
ُ
مسابقات أخرى أو الذي ينتهك حقوق التأليف والنشر للغير.

الفئات العمرية المستهدفة
الفئة األولى 7 :سنوات وما دون
الفئة الثالثة :من  12إلى  15سنة
آخر موعد لتسليم اللوحات:
 16ديسمبر 2020
إرشادات االشتراك بالمسابقة
يُرجى إرسال األعمال الفنية إلى مكتب المسابقة وفقًا لإلرشادات
التالية:
( )1حجم الورق 400 :مم ×  550مم ( 15.7-21.7بوصة) أو أصغر
• الحجم الموصى به هو  A3أو حجم التابلويد
•

يمكنك اختيار لون الورقة ومادتها وشكلها بحرية تامة.

•

يُستبعد أي عمل فني يزيد سمكه عن  5مم

( )2مواد الرسم :مسموح استخدام أي مواد
يُمكن استخدام أي مواد رسم مثل أقالم التلوين أو عالمات أو
طباشير ملون أو دهانات
(األعمال الفنية غير المقبولة)
• لن يُقبل العمل الفني المنشأ من خالل الحاسوب أو جهاز مماثل.
•

لن يُقبل العمل الفني التعاوني الذي رسمه العديد من األفراد.

•

لن يُقبل العمل الفني المرسوم من شخص بخالف الشخص
المشترك بالمسابقة.

•

لن يُقبل العمل الفني غير مكتمل نموذج االشتراك الخاص به أو
الذي يحتوي على معلومات ناقصة.

•

لن يُقبل العمل الفني المماثل ألعمال فنية مقدمة سابقًا في
مسابقة تويوتا الفنية لرسم سيارة األحالم أو للوحات شهيرة أو
التي تتضمن رموز مسجلة ذات عالمة تجارية.

( )3نموذج االشتراك بالمسابقة
يُرجى إعداد نموذج االشتراك
قم بتنزيل نموذج االشتراك من www.toyotaqatar.com
يُرجى ملء البنود الالزمة بنموذج االشتراك وأرفقه بشكل آمن خلف
صفحة العمل الفني.
مطلوب الحصول على موافقة الوالد /ولي األمر لطلب
االشتراك في هذه المسابقة.
مكان (تقديم) الطلب :معرض تويوتا ،سيتي سنتر (الطابق األرضي)
التحكيم
يتم الحكم على األعمال الفنية المشتركة بالمسابقة باسم
"مسابقة قطر" ("المسابقة الوطنية") من المقرر اختيار األعمال الفنية
الممتازة من كل فئة.

•

ُتقبل األعمال الفنية المتعددة المرسومة من ذات الشخص ،غير
إنه س ُتمنح جائزة واحدة فقط لكل شخص.

•

غير مسموح ألفراد أسر موظفي شركة عبداهلل عبد الغني
وإخوانه وشركاتها التابعة باالشتراك في المسابقة.

•

غير مسموح باستخدام أي معلومات خاصة تم جمعها كجزء
من المسابقة ألي غرض أخر.

•

ال ُتعاد األعمال الفنية الفائزة.

•

تمتلك شركة تويوتا للسيارات كافة الحقوق في األعمال الفنية
المقدمة على سبيل المثال ال الحصر حقوق النشر واالستخدام
والتكييف والتحرير والمراجعة.

•

يجوز لشركة تويوتا للسيارات والشركات الشريكة التي دعمت
المسابقة وحصلت على موافقة رسمية من شركة تويوتا
استخدام األعمال الفنية المقدمة في اإلعالنات والمواد
المطبوعة لغرض الدعاية.

•

ال يجوز نقل ملكية الجائزة أو بيعها للغير.

•

يقدم الفائزون إلى شركة تويوتا للسيارات إقرارًا يشهد بالوفاء
بالمتطلبات وكذلك موافقة على عدم تقديم األعمال الفنية
الفائزة في أي مسابقة فنية أخرى.

التعامل مع المعلومات الشخصية
أغراض االستخدام:
• اإلخطار بالحكم ونتائج تحكيم هذه المسابقة.
•

إرسال جوائز هذه المسابقة عن طريق البريد.

•

استطالعات رأي لغرض تحسين محتوى هذه المسابقة وللتحليل
اإلحصائي مجهول االسم للتسويق وما إلى ذلك.

•

بموجب ضمانات كافية ،أي استخدام تعتبره شركة تويوتا
للسيارات ضروريًا إلجراء المسابقة بشكل عادل وآمن.

•

اإلفصاح عن المعلومات الشخصية للغير :باستثناء تقديم
المعلومات الشخصية للمتعاقدين ضمن النطاق الضروري إلجراء
هذه المسابقة ،لن يُفصح عن المعلومات الشخصية للغير دون
إذن من الفرد.

•

لغرض تنفيذ وإدارة هذه المسابقةُ ،تقدم المعلومات الشخصية
إلى الشركة المتعاقدة للتعامل مع المعلومات الشخصية
والتي لديها بالفعل ضمانات كافية.

The 14th Toyota Dream Car Art
Contest Entry Terms and Conditions
Contest theme
“Your Dream Car”
Contest dates
20th November to 15th December 2020
Contest Eligibility
15 years old and under who live in Qatar
Age categories
Category 1: 7 years old or under
Category 2: 8-11 years old
Category 3: 12-15 years old
Last date for submission of drawings
16th December 2020
Entry guidelines
Please send artworks to the contest office according to
the following guidelines.
(1)	 Paper size: 400mm x 550 mm (15.7-21.7in.) or smaller
• The recommended size is A3 or tabloid size.
• The color, material, and shape of paper can be chosen
freely.
• The artwork with a thickness of over 5mm will be
disqualified.
(2)	Drawing materials: Any
Any drawing materials can be used, such as color pencils,
markers, crayons, or paints.
[Unacceptable Artworks]
• CG artwork created on a computer or similar device
will not be accepted.
•

Collaborative artwork drawn by multiple individuals
will not be accepted.

•

Artwork created by a person other than the
participant.

•

Piece with incomplete Entry Forms or missing
information

•

Drawings that resemble the previous Toyota Dream
Car Art Contest artworks, famous paintings, and that
include trademarked characters.

(3) Entry form
Please prepare an entry form.
Download the entry form from www.toyotaqatar.com
Please fill in all the necessary items on the entry form, and
securely attach it to the back of your artwork.
Parent/Guardian’s consent is needed to apply for this
contest.
Application (Submission) Location: Toyota Showroom,
City Center (Ground Floor)
Judging
Artworks entered are judged as the “Qatar Contest”
(National contest)”
Excellent artworks are to be selected from each category.

Prizes
The top 3 artworks from each age category at the “Qatar
Contest (National contest)” will be announced on this website
and Prizes will be awarded to the winners.
Announcement of winners
Winners (or the person in charge of each group) will be
notified by the contest office around 20th Dec 2020
(Tentative date).
Reminders
• Submission that have previously been released,
submissions that have been entered in other contests, and
submissions that infringe on a third party’s copyrights will
not be accepted.
• Multiple submissions are allowed from the same person.
However, only one prize will be awarded per person.
• Family members of employees of Abdullah Abdulghani &
Bros.Co. and their related companies are not eligible to
participate.
• Any private information collected as part of the contest
will not be used for any other purpose.
• Award-winning artworks of the Contest will not be
returned.
• All rights in the submitted artworks, including but not
limited to publication, use, adaption, editing, and revision
rights, will belong to Toyota Motor Corporation.
• The submitted artworks may be used in advertisements
and printed materials by Toyota Motor Corporation and
partner companies that have supported the contest and
obtained an official approval by Toyota Motor Corporation
for the purpose of advertising.
• Prize eligibility may not be transferred or sold to a third
party.
• The winners must submit to Toyota Motor Corporation
a declaration attesting that they meet the eligibility
requirements and an agreement that they will not submit
their award-winning artworks to any other art contest.
Handling of personal information
Usage purposes:
• Notification of judging and judging results of this contest
• Sending of prizes for this contest by mail
• Surveys for the purpose of improving the content of
this contest, and for anonymous statistical analysis for
marketing, etc.
• Under adequate safeguards any usage deemed necessary
by Toyota Motor Corporation in order to conduct the
contest fairly and safely.
•

•

Disclosure of personal information to third parties:
With the exception of providing personal information to
contractors within the necessary scope of conducting this
contest, personal information will not be disclosed to third
parties without the permission of the individual.
In operating and managing this contest, personal
information will be provided to a company contracted to
handle personal information that has adequate safeguards
in place.

