
الشروط واألحكام التابعة للدورة 14 (2021) 
من مسابقة تویوتا الفنیة لرسم سیارة األحالم

موضوع المسابقة
"سیارة أحالمك"

المخّولون لالشتراك
األطفال من عمر 15 كحّد أقصى من الذین یعیشون في مملكة البحرین

الفئات العمریة
الفئة األولى: دون 8 سنوات (7 سنوات أو أقل)  (1)

الفئة الثانیة: 8 – 11 سنة  (2)
الفئة الثالثة: 12 – 15 سنة  (3)

فترة االشتراك
10 نوفمبر 2020 إلى 10 دیسمبر 2020

قواعد االشتراك
في ظل وباء COVID-19 وبھدف المساھمة في الحفاظ على البیئة، سیتم قبول الرسومات إلكترونیاً 

https://dreamcar.toyo- فقط. یرجى تقدیم نسخة رقمیة مصّورة من الرسومات عبر موقع
ta.com.bh/ وفقاً للقواعد التالیة:

(1)  استمارة المشاركة
یرجى ملئ وتقدیم استمارة المشاركة في المسابقة والموجودة على الموقع االلكتروني.

موافقة ولي األمر/الراعي الشرعي مطلوبة.

(2)  نوع الملف المقبول: PDF/JPEG، بحجم 10MB كحّد أقصى
یرجى االحتفاظ بالرسومات األصلیة، حیث سیتوجب على الفائزین اظھارھا عند استالم 

الجائزة.
*قیاس الورقة: 400 مم x 550 مم أو أصغر

*القیاس الموصى بھ: ورقة A3. یتم قبول قیاسات أصغر أیضاً.

(3)  المواد المستخدمة للرسم: أي ماّدة
*یمكن استخدام أي أداة أو مادة للرسم مثل أقالم التلوین الخشبیة أو األلوان المائیة وغیرھا. 



*یُسمح استخدام قصاصات الصور مع الرسومات، للطائرات والبیئة المحیطة مثالً.

]الرسومات غیر المقبولة[

*الرسومات التي تتم باستخدام الكمبیوتر أو أي جھاز ذكي/إلكتروني.
*الرسومات التي قام برسمھا أكثر من شخص واحد.

*الرسومات التي قام برسمھا شخص غیر الطفل المشترك.
*الرسومات المرفقة باستمارة تقدیم غیر مكتملة.

* الرسومات التي تشبھ رسومات سابقة من ضمن مسابقة تویوتا لرسم سیارة األحالم، أو رسومات 
معروفة، أو الرسومات التي تحتوي على شخصیات مسجلة تجاریاً.

التحكیم والجوائز
سیتم اختیار أفضل 3 رسومات متمیزة من كل فئة عمریة، وسیتعمد االختیار على الرسالة التي 

یحملھا مضمون الرسومات والنوعیة االجمالیة للعمل الفني واختالفھا عن غیرھا.

المسابقة المحلیة
الجائزة الذھبیة، 3 فائزین من الفئات العمریة الثالثة: 250 د.ب
الجائزة الفضیة، 3 فائزین من الفئات العمریة الثالثة: 150 د.ب

الجائزة البرونزیة، 3 فائزین من الفئات العمریة الثالثة: 100 د.ب

المسابقة االقلیمیة
3 فائزین من كل فئة عمریة: 3,000$

المسابقة العالمیة - الیابان
الفائز بالجائزة الذھبیة من كل فئة عمریة: 5,000$

جائزة $10,000 للمدرسة التي ینتمي إلیھا كل فائز

مالحظة: ال یخّول الفائزون السابقون بالمسابقة العالمیة بالفوز مجدداً ضمن نفس الفئة.

اإلعالن عن الفائزین
سیتم التواصل مع الفائزین (أو الشخص المسؤول عن كل مجموعة) من قبل المكتب المنظّم 

للمسابقة.

سیتم اإلعالن عن نتائج الدورة 14 من مسابقة تویوتا البحرین لرسم سیارة األحالم في 20 
دیسمبر 2020، ونتیجة المسابقة اإلقلیمیة في فبرایر 2021، في حین سیتم اإلعالن عن نتائج 

المسابقة العالمیة على الموقع الرسمي لمسابقة تویوتا لرسم سیارة األحالم حوالي یونیو 
(URL: https://www.toyota-dreamcarart.com) .2021



للتذكیر

لن یتم قبول رسومات تم نشرھا سابقاً أو االشتراك بھا في مسابقات أخرى أو   (1)
الرسومات التي تخرق حقوق أي طرف ثالث.

یتم قبول رسومات متعددة من قبل شخص واحد، لكن سیتم تقدیم جائزة واحدة فقط   (2)
لكل مشترك.

یحق ألفراد عائلة موظفي شركة تویوتا أو الشركات المرتبطة بھا المشاركة في   (3)
المسابقة.

لن یتم استخدام أي من المعلومات الشخصیة التي یتم جمعھا كجزء من ھذه   (4)
المسابقة ألي غرض آخر.

لن یتم إعادة الرسومات التي تفوز بالمسابقة إلى أصحابھا.  (5)
جمیع الحقوق المرتبطة بالرسومات، والتي تشمل وال تقتصر على حقوق النشر،   (6)

االستخدام، التعدیل، التحریر أو المراجعة، تعود إلى تویوتا موتر كوربریشن.
یمكن استخدام الرسومات التي یتم تقدیمھا في اإلعالنات والمطبوعات من قبل   (7)

شركة تویوتا موتر كوربریشن أو الشركات الداعمة للمسابقة والتي تملك موافقة رسمیة 
من شركة تویوتا.

ال یمكن تحویل الجائزة إلى طرف ثالث.  (8)
على الفائزین تقدیم تصریح لشركة تویوتا موتر كوربریشن یشھدون فیھ على أنھم   (9)

فازوا وفقاً لشروط وأحكام المسابقة وأنھم لن یقدموا أعمالھم الفنیة الفائزة ألي مسابقة 
أخرى.

ھذه المسابقة غیر صالحة في الدول التي ال تسمح بھا قانونیاً.  (10)

التعامل مع المعلومات الخاصة 
أھداف االستخدام

اإلبالغ عن التحكیم ونتائج التحكیم الخاصة بالمسابقة  (1)
ارسال الجوائز عبر البرید  (2)

اجراء احصائیات بھدف تحسین محتوى المسابقة وبھدف اجراء تحلیل احصائي   (3)
للتسویق، الخ...

بموجب ضمانات كافیة، ألي استخدام آخر تعتبره شركة تویوتا موتر كوربریشن   (4)
ضروریاً من أجل إجراء المسابقة بشكل عادل وآمن.

*إفشاء المعلومات الشخصیة ألطراف ثالثة: باستثناء تقدیم المعلومات الشخصیة للمتعاقدین 
ضمن النطاق الضروري إلجراء ھذه المسابقة، لن یتم الكشف عن المعلومات الشخصیة 

ألطراف ثالثة دون إذن الفرد.
*أثناء تشغیل وإدارة ھذه المسابقة، سیتم توفیر المعلومات الشخصیة لشركة متعاقد معھا 

للتعامل مع المعلومات الشخصیة التي لدیھا ضمانات كافیة مطبقة.


