
11 How did you know about Toyota Dream Car Art Contest?
Please choose one answer from the list below.(optional question)

1. Our website 2. SNS （Details： ） 3. YouTube     4. Posters
5. Newspapers or Magazines 6. Introduced by Dealers 7. Introduced by schools     8. Other （Details:

2021 National Toyota Dream Car Art Contest Entry Form
Your entry may not be eligible in case all information are not �lled, or not correct.

Age category:1 Title of the artwork:2

(1) under 8 years old

Male Female

(2) 8-11 years old (3) 12-15 years old

Please explain about the concept of your Dream Car you have drawn within the box below.3

Name of the applicant:
in English Alphabet

*Your name used
  in general for publications

4

Age of the applicant:5

Gender of the applicant:6

Postal address:8

Telephone number and Fax number (if available): E-mail address (if available):9

Agreement:12

10

Name of parent(s) or legal guardian of the applicant*: in English Alphabet7

First Name

Middle Name

Family Name

First Name

Middle Name

Family Name

Age:                           years old Date of birth:                                        /                     /  

YY MM DD

Postal Code

Country

Address

Country Code                   Number

Tel:

Fax:

I, the applicant, and I/We, the parent(s) or legal guardian of the applicant, acknowledge that we have read and understood the Entry Terms and
Conditions of the 2021 Toyota Dream Car Art Contest. I/We hereby pledge the full compliance of all the clauses in the Entry Terms and Conditions
in connection with the applicant’s submission of the artwork with the above title to the 2021 Toyota Dream Car Art Contest.

Date:                                        /                     /  

YY MM DD

*Note:
• If parent(s) can sign, please have the parent(s) to sign.
• Also, if both parents are able to exercise parental rights, please have both parents to sign. In case only one of the parents is able to exercise parental rights, one parent’s sign will be acceptable.
• Only in the case neither parents can sign, please have the legal guardian to sign.

How to enter: Entry period December 1, 2020 - February 5, 2021
• Submit your entry with your artwork and an entry form together.
• In case an applicant submits multiple entry, each entry must be submitted with an entry form together.

Entries: P.O. Box 21567, 1510 Nicosia
Enquiries: Dickran Ouzounian & Co Ltd, Administration O�ce of Toyota Dream Car Art Contest
• Phone number: 22 400000
• E-mail address: info@toyota-cyprus.com

Accepted number ( by each category )

Date accepted

Age category

Country name & Distributor name
Printed by distributor

Dealer name

Filled by Dealer
(1)               (2)               (3)

  YY                                            MM                         DD
(                               /                    /                    )

(Please write in the Western calendar year.)

(What’s the dream you would like to see come true with this car?)

*Explain in about three lines.

Signature of the applicant:
Signature of parent(s)
or legal guardian of the applicant*:

9

11



Αίτηση Συμμετοχής στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Ζωγραφικής Toyota 2021, 
 "Το Αυτοκίνητο των Ονείρων σας" 
Η αίτησή σας µπορεί να θεωρηθεί άκυρη στην περίπτωση που δεν συµπληρωθεί σωστά
ή εάν περιέχει λανθασµένες πληροφορίες.

Άρρεν Θήλυ

Εξηγήστε την ιδέα πίσω από «Το Αυτοκίνητο των Ονείρων σας» στο πιο κάτω πλαίσιο3

Ονοµατεπώνυµο 
Διαγωνιζόµενου:
Τοπική Γλώσσα

4

Ηλικία Διαγωνιζόµενου:5

Γένος:6

Ταχ. Διεύθυνση:8

Τηλέφωνο και Φαξ (εάν υπάρχει): Ηλεκτρονική Διεύθυνση (εάν υπάρχει):9

11

10

Ονοµατεπώνυµο γονέα/ γονέων ή κηδεµόνα:7

Κατηγορία Ηλικίας:1 Τίτλος Ζωγραφιάς:2

(1) κάτω των 8 ετών (2) 8-11 ετών (3) 12-15 ετών

Όνομα

Μεσαίο Όνομα

Επώνυμο

Όνομα

Μεσαίο Όνομα

Επώνυμο

Ηλικία:                          Ηµεροµηνία Γεννήσεως:                                        /                     /  

YY MM DD

Ταχ. Κωδ.

Χώρα

Διεύθ.

Κωδ. Χώρας  Αριθμός

Τηλ:

Φαξ:

Διαδικασία Συµµετοχής: Περίοδος Συµµετοχής: 1 Δεκεμβρίου 2020 - 5 Φεβρουαρίου 2021
• Υποβάλετε τη συµµετοχή σας µαζί µε το δελτίο αίτησης συµµετοχής και τη ζωγραφιά σας.
• Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος επιθυµεί να υποβάλει παραπάνω από µία συµµετοχή, πρέπει να καταθέσει καινούργιο δελτίο αίτησης συµµετοχής.  
Διεύθυνση αποστολής συµµετοχών: Τ.Θ. 21567, 1510 Λευκωσία 

Για περισσότερες πληροφορίες: Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ., Γραφ. Διεύθ. Διαγωνισµού Ζωγραφικής Toyota «Το Αυτοκίνητο των Ονείρων σας»
• Τηλ.: 22 400 000
• Email: info@toyota-cyprus.com

Για Εσωτερική χρήση µόνο (παρακαλώ µη συµπληρώσετε):

Αριθµός Συµµετοχής (να συµπληρωθεί από τον Αντιπρόσωπο):

Αριθµός Κατηγορίας (από κάθε κατηγορία)

Ηµεροµηνία Κατάθεσης Συµµετοχής

Κατηγορία Ηλικίας

Country name & Distributor name
Printed by distributor

Όνοµα Αντιπροσώπου

Filled by Dealer
(1)               (2)               (3)

  YY                                            MM                         DD
(                               /                    /                    )

(Ποιο όνειρό σας θα θέλατε να πραγματοποιηθεί με αυτό το αυτοκίνητο;)

*Εξηγήστε σε περίπου τρεις γραμμές

Εγώ, ο ∆ιαγωνιζόµενος και εγώ/εµείς ο γονέας/οι γονείς ή ο κηδεµόνας/ οι κηδεµόνες επιβεβαιώνουµε ότι έχουµε διαβάσει και κατανοήσει
τους Όρους Συµµετοχής του Διαγωνισμού Ζωγραφικής Toyota 2021 "Το Αυτοκίνητο των Ονείρων σας". Εγώ/Εµείς υπόσχοµαι/ υποσχόµαστε ότι θα 
τηρήσω/τηρήσουµε πλήρως τις ρήτρες που περιλαµβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Συµµετοχής σε σχέση µε την υποβολή της συµμετοχής 
του ∆ιαγωνιζόµενου µε τον προαναφερόµενο τίτλο στον Διαγωνισμό Ζωγραφικής Toyota 2021 "Το Αυτοκίνητο των Ονείρων σας".   

Συµφωνία:12

Υπογραφή Διαγωνιζόµενου: Υπογραφή γονέα/γονέων ή κηδεµόνα*:

Ημερομηνία:                                        /                     /  

YY MM DD

*Σηµείωση: 
Προτιµείται όπως η Αίτηση Συµµετοχής υπογραφτεί και από τους δύο γονείς. 
Σε περιπτώσεις που αυτό δεν καθίστανται δυνατόν, µια υπογραφή θα γίνεται αποδεκτή. 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπογράψει γονέας, τότε η υπογραφή κηδεµόνα θα γίνεται αποδεκτή.

Πως μάθατε για τον διαγωνισμό ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ «Το αυτοκίνητο των ονείρων σας»;
Παρακαλώ επιλέξτε μία απάντηση από τις πιο κάτω επιλογές. (προαιρετική ερώτηση)
1. Ιστοσελίδα ΤΟΥΟΤΑ     2. Μέσα Κοινωνικής  Δικτύωσης Άλλη Λεπτομ. （： ） 3. YouTube    4. Αφίσες
5. Εφημερίδες ή περιοδικά     6. Σύσταση από τους αντιπροσώπους 7. Σύσταση από τα σχολεία      8. （Άλλη Λεπτομ.： ）


