The 12th Toyota Dream Car Art Contest
TÄVLINGSREGLER
Tävlingstema
Din “drömbil”

Målgrupp
Barn upp till 15 år som bor Sverige.
Åldersklasser

(1) Åldersklass 1: max 7 år
(2) Åldersklass 2: 8-11 år
(3) Åldersklass 3: 12-15 år
Tävlingsperiod
15 december 2017- 20 februari 2018

Tävlingsanvisningar
Insända bidrag ska följa nedanstående anvisningar.
(1) Pappersformat: Max 320 x 440 mm
* Rekommenderat format är A3, men även A4 och andra format accepteras.
* Papperets färg, kvalitet och form är valfritt.
* Bidragen kommer att monteras i ramar och får därför inte vara tjockare än 5 mm.
(2) Typ av penna/färg att rita med: Valfritt
* Alla typer av pennor/färg är tillåtna såsom färgpennor, märkpennor, kritor och målarfärger.
* Kollage och utklippta bilder är tillåtna på släta ritningar om de inte kladdar av sig eller kräver
särskild hantering.

[Bidrag som ej accepteras]
* Bidrag som gjorts på en dator eller motsvarande.
* Bidrag som gjorts av flera personer.
* Bidrag som gjorts av annan person än den anmälda tävlingsdeltagaren.
* Bidrag med ofullständigt anmälningsformulär eller där information saknas.
* Bidrag som liknar bidrag från tidigare Toyota Dream Car-tävlingar eller liknar kända målningar,
eller som innehåller delar med varumärkesskydd.

(3) Tävlingsformulär
Så här förbereder du ditt tävlingsformulär:
Ladda ned formuläret från länk på toyota.se. eller hämta det hos din närmaste auktoriserade
Toyota-återförsäljare.
Fyll i alla uppgifter och sätt fast formuläret ordentligt på baksidan av ditt bidrag.

Förälders/vårdnadshavares samtycke krävs för deltagande i tävlingen.
Lämna in ditt bidrag hos din närmaste Toyota-återförsäljare senast den 20 februari 2018.
Bedömning av bidrag
Bidragen kommer att bedömas i två skilda steg.
Den svenska tävlingen
(1) I den svenska tävlingen utses tre vinnande bidrag från varje åldersklass.
(2) De tre vinnande bidragen från varje åldersklass går vidare till den internationella tävlingen med
prisceremoni i Japan.
Den internationella tävlingen
(3) I den internationella tävlingen ställs de vinnande bidragen från den svenska tävlingen mot de
vinnande bidragen från övriga länder/regioner och bedöms av en jury. Juryn utser guld-, silveroch bronspristagare. Även särskilda utmärkelser kommer att utdelas bland de bidrag som går
vidare till den internationella tävlingen.
De som vinner pris i den internationella tävlingen kan inte få pris i samma kategori igen.

Priser
De tre vinnande bidragen i varje åldersklass i den svenska tävlingen presenteras på toyota.se och
tilldelas ett pris bestående av en iPad. Prisutdelningen sker hos återförsäljaren.
I den internationella tävlingen delas diplom och extrapriser ut till guld-, silver- och bronsvinnarna.
Dessa inbjuds också (tillsammans med en förälder eller motsvarande) till att vara med vid
prisutdelningsceremonin i Japan. (Ev vinstskatt betalas av vinnaren).

Meddelande om vinnare
Vinnaren (eller den som ansvarar för honom/henne) kommer att meddelas av tävlingsledningen.
Resultatet från den svenska tävlingen är beräknat att meddelas i mars 2018 medan resultatet från
den internationella tävlingen meddelas vinnarna separat och därefter på tävlingens officiella hemsida
under september 2018.

(URL: http://www.toyota-global.com/events/dream_car_art_contest/)

Påminnelser

- Bidrag som nyligen, har medverkat i andra tävlingar eller som inkräktar på tredje parts
upphovsrätt accepteras inte.
- Tävlingsdeltagare kan medverka med flera bidrag men kan bara vinna ett pris.
- Även familjemedlemmar till anställda hos Toyota eller hos till Toyota knutna företag kan
medverka i tävlingen.
- Inga personuppgifter som samlats in i samband med tävlingen kommer att användas för andra
ändamål.
- Vinnande bidrag återsänds ej.
- Samtliga rättigheter till insända bidrag, även när det gäller publicering, användning,
anpassning, redigering och revidering, tillhör Toyota.
- Insända bidrag kan komma att användas av Toyota i annonser och/eller trycksaker i
marknadsföringssyfte.
- Tävlingens priser får inte överföras eller säljas till tredje part.
- Vinnarna måste till Toyota inkomma med ett dokument där de styrker att de uppfyller
behörighetskraven och förbinder sig att inte skicka in sina vinnande bidrag till någon annan
konsttävling.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter används för följande ändamål:

- Meddela bedömningar och resultat.
- Ev skicka priser med post.
- Genomföra undersökningar med målet att förbättra tävlingens innehåll och göra anonyma
statistiska analyser för marknadsföring etc.
- All användning som kan ske på betryggande sätt och som anses nödvändig för att tävlingen
ska kunna genomföras på ett rättvis och tryggt sätt.

* Spridning av personuppgifter till tredje part:
Med undantag för att personuppgifter i nödvändig omfattning kan komma att lämnas till
samarbetspartners som medverkar i genomförandet av tävlingen kommer inga personuppgifter att
spridas till tredje part utan medgivande från personen i fråga.
* Vid genomförandet och hanteringen av denna tävling kommer personuppgifter lämnas till ett
företag med avtal om att hantera personuppgifter och som tillämpar tillräckliga åtgärder för att
skydda personuppgifterna.

