TOYOTA ÁLOMAUTÓ RAJZVERSENY
NEVEZÉSI FELTÉTELEK ÉS KÖVETELMÉNYEK
NEVEZÉSI FELTÉTELEK
• Termékvásárlás vagy részvételi és nevezési díj nem szükséges.
• Nevezni a jelentkező gyermek (továbbiakban Jelentkező) eredeti alkotásával lehet, amennyiben
teljesülnek az alábbi feltételek:
1. a Jelentkező korának meg kell felelnie a jelentkezési lapon említett korhatároknak,
2. a Jelentkezőnek magyar állampolgárnak kell lennie a nevezés időpontjában.
• Nem nevezhetők korábban már közzétett műalkotások, olyan alkotások, amelyekkel más
versenyekre korábban beneveztek, illetve olyan alkotások, amelyek sértik bármely harmadik fél
szerzői vagy egyéb jogait. Egy alkotás akkor nevezhető a versenyre, ha megfelel a kategória
témájának, amelybe benevezik.
• A győztesnek, illetve törvényes képviselőjének igazolnia kell, hogy a Jelentkező nyertes alkotását
korábban nem tették közzé, nem nevezték semmilyen más versenyre, és hogy az alkotás nem sérti
harmadik fél szerzői vagy egyéb jogait.
• A Jelentkező annyiszor jelentkezhet, ahányszor akar, de minden egyes nevezését külön borítékban
kell leadnia a magyarországi hivatalos Toyota márkakereskedések egyikében. Egy Jelentkező csak
egy díjat kaphat.
• A nevezett alkotásokat papírra, 270–300 mm és 420–450 mm közötti méretben kell elkészíteni. Ez
nagyjából megegyezik egy A3-as lap méretével. A nevezett alkotásnak kézzel készült rajznak,
háttérrel rendelkező színes alkotásnak kell lennie, elkészítéséhez digitális eszköz nem vehető
igénybe. Bármilyen papír felhasználható, és bármilyen festő eszközzel (bármilyen festékkel, akár
vízfestékkel is, színes ceruzával, zsírkrétával stb.) elkészíthető.
• Minden nevezett alkotáshoz tartoznia kell egy, a szükséges adatokkal ellátott nevezési lapnak. A
nevezési lap letölthető a Toyota Central Europe Kft. (továbbiakban TCE) honlapjáról (www.toyota.hu),
illetve beszerezhető a magyarországi Toyota márkakereskedésekben. A jelentkezési laphoz
mellékelendő kérdőív is ugyanitt érhető el.
• A jelentkezési lapon kért információt az alábbiakban részletezzük. A megállapodási záradéknak (11)
tartalmaznia kell a Jelentkező és a szüleinek vagy törvényes képviselőjének aláírását.
1. Korosztály
2. A műalkotás címe
3. A Jelentkező által rajzolt Álomautó bemutatása
4. A Jelentkező neve
5. A Jelentkező kora és születési időpontja
6. A Jelentkező neme
7. A Jelentkező szüleinek vagy törvényes képviselőjének neve
8. Postacím
9. Telefonszám és telefax szám (amennyiben van)

10. Email cím (amennyiben van)
11. A jelentkező és szüleinek vagy törvényes képviselőjének aláírása
• Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, akkor mindkét szülő aláírására szükség van.
Amennyiben csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, akkor elegendő az ő aláírása.
Amennyiben egyik szülő sem írhat alá, akkor egyéb törvényes képviselő aláírására van szükség.
• A Jelentkezőnek és szüleinek vagy törvényes képviselőjének
1. alkalmasnak kell lennie a jogszerű belépésre Japánba, és
2. számítania kell és hajlandónak kell lennie az utazásra Japánba a Toyota Motor Corporation
(továbbiakban TMC) által meghatározott időrend szerint, továbbá
3. tudomásul kell vennie, hogy a TMC nem vállal felelősséget és semmilyen formában nem garantálja
a Japánba utazáshoz szükséges vízumot.
• A nevezés benyújtásakor a Jelentkező és szülei vagy törvényes képviselője beleegyeznek, hogy a
fenti feltételeket és követelményeket magukra nézve érvényesnek tekintik, elfogadják azokat, és
elfogadják a TCE és a TMC által összehívott zsűri végső döntését is.
• A TMC, a TCE és a Toyota márkakereskedők alkalmazottainak gyermekei is jelentkezhetnek a
versenyre.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE
• A nevezéseknek 2017. február 28-ig be kell érkezniük az alább leírt módon.

A JELENTKEZÉS MÓDJA
• A nevezéseket az alábbi módon lehet beadni: A nevezett alkotásokat a szükséges
dokumentumokkal együtt a TOYOTA hivatalos magyarországi értékesítési hálózatának
márkakereskedéseiben lehet leadni. A hivatalos Toyota márkakereskedések listája megtalálható a
www.toyota.hu internetes oldalon.

ZSŰRIZÉS
• Csak a fenti kritériumoknak megfelelő nevezések vehetnek részt a 2017. februárjában véget érő
magyarországi versenyen, illetve a 2017. áprilisában kezdődő világversenyen.
• A magyarországi verseny minden kategóriájának első három helyezettje (tehát országonként 9
jelentkező) indulhat a világversenyen, amely 2017. áprilisától májusáig Japánban lesz. A nemzeti
versenyeken győztes és a Világversenyre benevezett alkotásokat a TCE és a TMC által összehívott
zsűri és külső szakértők csoportja bírálja el, elsősorban az eredetiség és a kreativitás szempontjai
szerint.
• A világversenyen a díjazottakat (aranyérmes, ezüstérmes és bronzérmes) és a döntősöket a
különböző részt vevő országokból beérkező nevezések közül választják ki. A zsűri a díjazottak közül
választja ki a Különdíj nyertesét. A Nemzeti Versenyen elért helyezések és a Világversenyen elért
helyezések között nincs összefüggés.
• A zsűri minden döntése végleges.

A GYŐZTESEK KIHIRDETÉSE
• A magyarországi verseny győzteseit 2017 márciusában hirdetjük ki. A világverseny győzteseit 2017.
augusztusában jelentik be.
• A magyarországi verseny eredményét a TCE honlapján tesszük közzé (www.toyota.hu). A Nemzeti
és a Világverseny győzteseit minden országban a Toyota hivatalos vezérképviselete értesíti.

• A TMC minden díjazottól és a díjazottak törvényes képviselőjétől megkövetel egy jogosultsági
nyilatkozat, illetve a díjazott számára egy átadási nyilatkozat aláírását. Amennyiben ez a nyilatkozat
nincs aláírva, a díjat a következő helyezett kapja meg.
• A díj kedvezményezettje maga a győztes, nem pedig törvényes képviselője. A győztes törvényes
képviselőjének részvétele a versenyben – beleértve és nem korlátozva az első díj elnyerését – nem
jogosítja fel a törvényes képviselőt arra, hogy bármilyen követelést érvényesítsen a TCE-vel vagy a
TMC-vel szemben. Amennyiben a díjazott értesítése vagy maga a díj nem kézbesíthető, és
visszaérkezik a feladóhoz, a díjat a következő helyezett kapja meg.
• A díj nem átruházható vagy értékesíthető harmadik félnek, kivéve ha a TCE vagy a TMC ebbe
beleegyezik.
• A díjazottak nem kérhetik a díj ellenértékét készpénzben, illetve nem kérhetik az utazási költségeket
sem a TCE-től vagy a TMC-től, amennyiben bármilyen okból nem képesek részt venni az utazáson.
• Amennyiben kiderül, hogy a Jelentkező bármilyen nevezési szabályt megsértett, a Jelentkezőt
diszkvalifikálják, nyereményét visszavonják.
• A TCE és a TMC nem fogad el semmilyen igényt vagy követelést a Nemzeti Verseny és a
Világverseny eredményeivel kapcsolatban.

DÍJAK
A magyarországi verseny minden kategóriájában az első három helyezett díjai:
I. hely: családi belépő az Aquaworld Budapestbe és egy Toyota C-HR Hybrid egy egész hétre
II. hely: családi belépő a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
III. hely: családi belépő a Csodák Palotájába
• A Világverseny minden kategóriájának arany- ezüst- és bronzérmese és a Különdíj győztese utazást
nyer Japánba, amelyen a díjazott és egyik szülője vagy egy törvényes képviselő vehet részt. A
nyeremény része a retúr repülőjegy Japánba turistaosztályon, a vízum kiállításának költségei, illetve a
TMC által meghatározott utazási és szállásköltségek Japánban. A győzteseknek kell vállalniuk a saját
országukban felmerülő utazási költségeket a repülőtérig és vissza, egyéb hazai utazási költségeiket,
illetve a nyereményre kirótt valamennyi adó megfizetését. A repülőjegyen szereplő időpontok nem
módosíthatók. Az utazás várható időpontja 2017 augusztusa. A TCE később értesíti a győzteseket
az utazás időpontjairól. A TMC fenntartja magának a jogot, hogy hasonló értékű díjjal helyettesítse a
meghirdetett nyereményt, ha az időközben már nem elérhető.
• A döntősök díjat kapnak.

FELTÉTELEK
• Amennyiben a törvény eltérően nem rendelkezik, a TCE, a TMC és ügynökségeik jogot szereznek
arra, hogy bármilyen módon, bármely és valamennyi médiumban, bármely országban és
közigazgatási egységben kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználás céljából közzétegyék,
felhasználják, szerkesszék, revideálják a benevezett alkotásokat anélkül, hogy a Jelentkező
személyazonosságát közzétennék, illetve hogy ezért a Jelentkezőknek bármilyen további
kompenzációt kellene fizetniük.
• Egy alkotás benevezésével a versenybe a Jelentkező és törvényes képviselője beleegyezik abba,
hogy visszavonhatatlanul átruházza az alkotással kapcsolatos minden jogot, címet és érdeket,
beleértve többek között korlátozás nélkül minden szabadalmi, formatervezési és szerzői jogot. A
benevezett alkotásokat nem adjuk vissza.
• Sem a TCE, sem a TMC nem vállal semmilyen felelősséget a postai kézbesítés során elveszett,
elkésett vagy megrongálódott alkotásokért vagy olyan postai küldeményekért, amelynek átvételéért
fizetni kell.

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Világversenyre eljutó győztesek és törvényes képviselőjük
beleegyeznek az alábbi feltételekbe:
(a) A Világversennyel kapcsolatban felmerülő minden vita és véleménykülönbség bírósági úton
kizárólag a tokiói japán bíróság hatáskörébe tartozik;
(b) Alávetik magukat e bíróság exkluzív döntéseinek a fenti viták és véleménykülönbségek
tekintetében; és
(c) A japán törvények kizárólagos érvényességgel bírnak a Világversenyből származó ellentétek
rendezésében.

SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ
• A TCE és a TMC kizárólag a két verseny lebonyolításával kapcsolatban gyűjt és használ fel
információkat a Jelentkezőről, törvényes képviselőjéről. Ezek a személyes információk a két
versennyel kapcsolatos adatfeldolgozási és adminisztratív célra átadhatók a TMC hirdetési, promóciós
és marketing ügynökségeinek, illetve tanácsadóinak.
• A jelentkezőnek és törvényes képviselőjének engedélyével lehet felhasználni a képeket és videókat,
melyek a versenyeken

