
1. Kategori Umur

□ Dibawah 8 tahun □ 8-11 tahun □ 12-15 tahun

2. Judul Gambar

3. Ceritakan ide gambar dari mobil impian yang kalian gambar

4. Nama

6. Umur

5. Jenis Kelamin

10. Nama

11. Alamat:

12. Nomer Telepon/rumah yang mudah dihubungi ： 13. Alamat Email：

Mohon di tulis sesuai data nama
sesuai dengan dokumen resmi
yang  terdaftar.
Contoh : Akta, Passport, dll

Nama Depan

Nama Tengah (bila ada)

Nama Akhir

Tahun Bulan Tanggal
7. Tanggal lahir

□ Laki-Laki

□ Perempuan

＿＿＿＿＿＿＿ tahun

Kode Pos

*Catatan:
• Jika orang tua dapat menandatangani, mintalah orang tua untuk menandatangani.
• Jika memungkinkan mohon minta kedua orang tua untuk menandatangani. Namun jika hanya ada salah satu orang tua yang dapat menandatangani maka akan tetap diterima.
• Jika kedua orang tua tidak dapat menandatangani, mohon minta wali yang sah untuk menandatangani.

• Saya/kami, orang tua atau wali sah dari peserta, dengan ini menyatakan : bahwa kami telah membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Keikutsertaan
Toyota Dream Car Art Contest ke-15. 

• Saya/Kami dengan ini berjanji untuk sepenuhnya mematuhi semua klausul dalam Syarat dan Ketentuan yang berlaku dan diatur secara terpisah
(di lembar ke 2 dan 3 formulir pendaftaran) mengenai lomba Toyota Dream Car Art Contest ke-15

Tanda tangan peserta (bila memungkinkan)

Tanda tangan orang tua atau wali *

Nama Depan

Nama Tengah (bila ada)

Nama Akhir

Kota

Alamat Lengkap

Kode Wilayah              Nomor Telepon

Telepon Rumah

Handphone

Tahun Bulan Tanggal

Tanggal

Mohon mengirimkan karya gambar beserta formulir pendaftaran ini.
Apabila mengirimkan karya lebih dari 1, maka setiap karya melampirkan formulir masing-masing 1 (1 formulir = 1 karya gamabr)

Nomor Telepon: [+62 21-6515551, ext. 2552]
Alamat Email: [avin.Ariaza@Toyota.astra.co.id]

■ Periode Pendaftaran : 15 Oktober 2021 – 17 Januari 2022 (Cap pos/Resi Pengiriman)

■ Alamat Pengiriman: JL. Laksamana Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara 14330 

■ Ditujukan ke : PT Toyota-Astra Motor, Administration Office of Toyota Dream Car Art Contest (CSR Department)

Data Diisi oleh Panitia (Mohon jangan diisi)

Dealer /Nama Sekolah

FORMULIR PENDAFTARAN “Toyota Dream Car Art Contest ke-15”
Mohon diisi dengan lengkap. Keikutsertaan di anggap tidak sah apabila terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai.

Nomor Administrasi ( Diisi oleh panitia)

Kategori Umur Nomer Pendaftaran ( berdasarkan kategori)

Tanggal di terima : 

PT Toyota-Astra Motor (Indonesia)

2 0 2 2 0 1 1 7
Contoh

Tahun _________ Bulan___________Tanggal________

(1) □ (2) □ (3) □

8. Sekolah
□ KB/TK             □ SD               □ SMP              □ SMA
Nama Sekolah

2 0 2 2 0 1 1 7
Contoh

Karya Gambar

Peserta

Orang Tua/Wali

Perjanjian

Punya hubungan dengan pemenang
sebelumnya? (Jika iya sebutkan): 

_____________________________

9. Bagaimana Kalian tahu tentang Toyota Dream Car Art Contest? Silakan pilih salah satu jawaban dari daftar di bawah ini:

□ Website TAM □ Sosial Media （Sebutkan： ） □ YouTube    □ Poster
□ Koran/Majalah □ Info dari Dealer □ Info dari Sekolah □ Lainnya （Sebutkan： ）



Syarat dan Ketentuan “The 15th Toyota Dream Car Art Contest”

Tema Kontes

Konsep Mobil Impian

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 17 Januari 2022 (Cap Pos)

Syarat dan Ketentuan Karya

Karya yang dikirimkan harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Formulir Pendaftaran :

a. Diisi dengan lengkap

b. Mencantumkan deskripsi gambar

2. Karya seni gambar tangan atau karya Computer Graphics (CG) akan diterima: 

a. Jika Karya seni gambar tangan : mengirimkan hasil gambar asli

b. Jika Karya seni Computer Graphics (CG) : 

1.  Mengirimkan Print/Hasil Cetak CG, 

2.  Melampirkan data CG

A. KERTAS GAMBAR

 Media Menggambar menggunakan ukuran kertas A3 ( 270-300 mm X 420-450 mm) dan tidak lebih tebal dari

5mm (Kertas Gambar dengan ketebalan lebih dari 5mm akan didiskualifikasi)

 Warna, bahan, dan bentuk kertas dapat dipilih secara bebas.

B. BAHAN GAMBAR : Bebas

 Bahan gambar apa saja dapat digunakan, seperti pensil warna, spidol, krayon, atau cat.

 Karya seni CG (Computer Graphics).yang dibuat di komputer atau perangkat serupa akan diterima.

 Gambar kolase atau guntingan akan diizinkan, kecuali jika memerlukan perawatan khusus dalam

penanganannya. 

Katagori Penjurian

1. Penjurian akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap Nasional dan Global.

2. Untuk Kontes Tingkat Nasional, akan dipilih 3 terbaik dari masing – masing katagori usia (total 9 pemenang).

3. Panitia akan melakukan verifikasi terhadap karya peserta.

4. 3 peserta terbaik dari masing-masing katagori tersebut secara otomatis akan diikutsertakan kedalam Kontes Tingkat  
Global.



Pengumuman Pemenang

• Pengumuman para pemenang ini akan ditampilkan di website :

Pemenang Kontes Tingkat Nasional (Juli 2022) : www.toyota.astra.co.id/tdcac 

Pemenang Kontes Tingkat Global (Agustus 2022) : www.toyota-global.com/events/dream car art contest

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. Karya seni kolaboratif yang digambar oleh banyak orang tidak akan diterima

3. Pernah digunakan dalam kontes Toyota Dream Art Contest sebelumnya

4. Pernah digunakan dalam kontes gambar lainnya

5. Formulir Pendaftaran tidak lengkap atau ada informasi yang hilang

6. Pernah di publikasikan dalam media apapun

7. Terikat dengan copyright pihak lainnya (karakter bermerek dagang, logo, dan barang tertentu)

8. Melanggar Syarat dan ketentuan Karya yang sudah di tentukan di atas.

9. 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 (Manufaktur, Distributor, Dealer, Value Chain) 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

Hadiah

1. 3 Juara terbaik dari masing – masing katagori usia untuk kontes nasional akan diumumkan melalui website 
www.toyota.astra.co.id/tdcac/

2. Para Pemenang berhak mendapatkan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut (Berlaku untuk masing-masing  
katagori usia):

http://www.toyota-astra.co.id/

