T-1 Entry Form

FORMULIR PENDAFTARAN “Toyota Dream Car Art Contest ke- 1 2 ”
Keikutsertaan anda tidak sah apabila terdapat data yang tidak diisi atau tidak benar.
Kategori Umur:

Judul gambar:

Dibawah 8 tahun

8-11 Tahun

12-15 Tahun

Mohon ceritakan konsep dari mobil impian yang anda gambar

Nama Peserta:

NamaDepan
Nama Tengah (bila ada)
Nama Akhir

Tahun

Umur dan Tanggal lahir:

Bulan

hari

Tanggal Lahir:
Umur:

Jenis Kelamin:
Laki-laki

Nama dari Orangtua/ wali dari peserta

Perempuan

Nama Depan
Nama Tengah (bila ada)
Nama Akhir

Alamat Peserta: Kode Pos
Negara
Alamat Lengkap

Alamat E-Mail (bila ada):

Nomor Telepon (Handphone/rumah yang mudah dihubungi)
Kode Negara

Kode Kota

Nomer telepon

Tel Rumah:
Handphone :

Nama Sekolah :

Ketentuan:

Saya, peserta dan kami/saya orang tua atau wali dari peserta, dengan ini :
•
memberikan Hak Ekslusif Tanpa Jangka Waktu bagi Toyota Indonesia dan Toyota Motor Corporation untuk menggunakan, melakukan perubahan, revisi, publikasi, dan
menggunakan karya nya sebagai materiiklan.
•
mengetahui dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang di atur secara terpisah mengenai lomba “12nd Toyota Dream Art Car Contest”.

Tanda Tangan Peserta (bila memungkinkan)

Tanda tangan orangtua atauWali

Tahun
*Catatan:
• apabila anak tidak dapat menandatangani, mohon diisi kolom tanda tangan oleh tanda tangan orangtua/wali
• Tanda tangan dapat diwakilkan olehayah/ibu.
• Tanda tangan boleh diwakilkan oleh wali yang tertera di kolom nomor 7

Bulan

Hari

Tanggal:

Pendaftaran paling lambat dikirim pada tanggal 31 Januari2018
Mohon mengirimkan karya gambar beserta formulirpendaftaranini.
Apabila mengirimkankarya lebih dari satu, setiap karya mohon dilampiri oleh formulir masing-masing

Dikirimkan ke : Panitia TDCAC 2018, PT Toyota Astra Motor Jl. Laks. Yos Sudarso Sunter II, 14330 Jakarta Utara
Lampirkan dalam amplop tertutup, satu amplop boleh terdiri dari 2 karya dan formulir
Data diisi oleh panitia (mohon tidak diisi)
Nomor Administrasi (diisi oleh Panitia)

Toyota Indonesia

Nomer pendaftaran
Kategori Umur

Nama Penerima (diisi oleh panitia)
Tanggalditerima
YY

MM

DD
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Syarat dan Ketentuan “The 12nd Toyota Dream Car Art Contest”
Tema Kontes
Konsep Mobil Masa Depanmu
Target Peserta
Usia ≤ 15 Tahun
Katagori Usia
Katagori 1: < 8 Tahun
•
Katagori 2: 8-11 Tahun
•
Katagori 3: 12-15 Tahun
•
Batas Waktu Pendaftaran
Peserta diberikan kesempatan untuk mengumpulkan gambar sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
Syarat dan Ketentuan Karya
Karya yang di sampaikan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Media Menggambar menggunakan ukuran kertas A3 ( 270-300 mm X 420-450 mm) dan tidak lebih tebal dari 5mm
2. Boleh menggunakan berbagai macam alat tulis dan alat mewarnai (Kerayon, Pensil Warna, Spidol, Cat Air, dll)
Perhatian ! Penggunaan peralatan digital (computer software , smartphone software, dll) tidak diperkenankan
dalam kontes ini
3. Cut-out dan kolase minim untuk gambar pesawat diperbolehkan, selama tidak dibutuhkan penanganan khusus
4. Formulir pendaftaran dapat di unduh di www.toyota.astra.co.id/tdcac/
5. Peserta harus mendapatkan izin dari orang tua/wali dalam kontes ini (Melalui tanda tangan di formulir pendaftaran)
6. Panitia akan melakukan verifikasi terhadap karya peserta.
7. Gambar dikumpulkan ke alamat:
Panitia TDCAC
PT Toyota-Astra Motor, Head Office Lantai 5
JL. Laksamana Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara 14330
(Paling lambat 31 Januari 2018 Cap Pos)
Katagori Penjurian
•
•
•
•

Penjurian akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap Nasional dan Internasional.
Untuk tahap Nasional, akan dipilih 3 terbaik dari masing – masing katagori usia.
3 peserta terbaik dari masing-masing katagori tersebut secara otomatis akan diikutsertakan kedalam kontes tingkat
internasional.
Dari masing-masing kategori dalam kontes tingkat internasional, dewan juri akan memilih juara dengan level
Award Gold, Silver, dan Bronze.

Hadiah
3 Juara terbaik dari masing – masing katagori usia untuk kontes nasional akan diumumkan melalui website
•
www.toyota.astra.co.id/tdcac/
Para Pemenang berhak mendapatkan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut (Berlaku untuk masing-masing
•
katagori usia):
Juara 1: Rp 10.000.000
Juara 2: Rp 7.000.000
Juara 3: Rp 5.000.000
Rp 1.000.000 untuk 21 finalis pemenang dari seluruh kategori.
*Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang

Pengumuman Pemenang
Pengumuman para pemenang ini akan ditampilkan di website www.toyota.astra.co.id/tdcac/ (Pemenang Kontes
tingkat nasional) dan www.toyota-global.com/events/dream car art contest (Pemenang kontes tingkat
internasional)
Pengumuman pemenang untuk level Nasional akan diumumkan dibulan April 2018, dan tingkat Internasional akan
diumumkan bulan Agustus 2018
Notifikasi
•

Dengan menandatangani formulir pendaftaran, maka para peserta telah menyetujui untuk mematuhi
seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.

•

Karya peserta akan dianggap gugur oleh panitia apabila:
1. Gambar yang dikirimkan peserta bukan hasil karya peserta
2. Pernah digunakan dalam kontes Toyota Dream Art Contest sebelumnya
3. Pernah digunakan dalam kontes gambar lainnya
4. Pernah mendapatkan penghargaan apapun dalam ajang apapun
5. Pernah di publikasikan dalam media apapun
6. Terikat dengan copyright pihak lainnya
7. Melanggar Syarat dan ketentuan Karya yang sudah di tentukan di atas.
8. Melanggar Hukum, Tata Tertib, dan Kebiasaan yang berlaku di Indonesia

•

Setiap peserta dapat mengumpulkan lebih dari satu karya gambar, akan tetapi setiap peserta hanya dapat
memperoleh kesempatan 1 kali juara.

•

•

Keluarga atau kerabat karyawan Toyota Indonesia (PT. Toyota-Astra Motor dan PT. Toyota Motor
Manufacturing Indonesia) dapat ikut serta dalam kontes ini.
Dengan mengikutsertakan Karyanya, peserta menyatakan pemberian Hak Ekslusif tanpa jangka waktu bagi
Toyota Indonesia dan Toyota Motor Corporation untuk menggunakan, melakukan perubahan, revisi, publikasi,
dan menggunakan karya nya sebagai materi iklan.
Hadiah tidak dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga.

Ketentuan Penggunaan Informasi Data Diri Peserta
Data diri para peserta akan digunakan untuk keperluan:
Notifikasi terkait hasil penjurian
•
Konfirmasi melalui kontak pribadi peserta
•
Materi survei yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program Toyota Dream Car Art Contest
•
Informasi data diri peserta akan di diteruskan ke pihak Kompas-Gramedia selalu media partner dalam
•
program ini

