15 дахь удаагийн Тoyota Мөрөөдлийн Машин гар зургийн уралдааны бүртгэлийн маягт
Таны ирүүлсэн маягт дээрх мэдээлэл дутуу болон алдаатай тохиолдолд хүлээж авах боломжгүйг анхаарна уу.

② Бүтээлийн нэр:

① Насны ангилал:
□ 7 нас хүртэлх

□ 12-15 нас

□ 8-11 нас

③ Доорх хэсэгт өөрийн зурсан мөрөөдлийн машины ерөнхий санааг тайлбарлаж бичнэ үү.
*Та өөрийн зурсан мөрөөдлийн машинаараа юу бүтээж, юу илэрхийлэхийг хүссэн талаарх тайлбараа бичнэ үү

④ Оролцогчийн нэр:

Өөрийн нэр:

Зөвхөн Англи үсгээр бичнэ үү*

Эцэг/эхийн/ нэр:

⑤ Оролцогчийн нас:
＿＿＿

Он

Сар

Өдөр

Жишээ:

2 0 1 0

Төрсөн он сар өдөр:

/насны тоо/
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⑦ Оролцогчийн эцэг/эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн нэр*: Англиар бичих

⑥ Оролцогчийн хүйс:

Өөрийн нэр:

□ Эрэгтэй

□ Эмэгтэй
Эцэг/эхийн/ нэр:

⑧ Шуудангийн хаяг:

Шуудангийн код:
/байхгүй бол орхих/
Улс
Гэрийн хаяг:

⑨ Холбоо барих мэдээлэл：

⑩ И-мэйл хаяг：

Улсын код/976/ Утасны дугаар
Утас:
Факс:

⑪ Оролцогчийн
сургууль/цэцэрлэг/:
⑫ Toyota “Мөрөөдлийн машин” гар зургийн уралдааны талаарх мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
Дараахаас сонгож дугуйлна уу.
1. Вэбсайт (www.
) 2. Сошиал（ямар пэйж：
5. Сонин сэтгүүл 6. Машин борлуулагч компаниас 7. Сургууль 8. Бусад（Тайлбар:

⑬ Гэрээ:

） 3. YouTube 4. Брошур, плакат
）

Оролцогч миний бие болон эцэг, эх (асран хамгаалагч) миний (бидний) бие 15 дахь удаагийн TOYOTA Мөрөөдлийн Машин гар зургийн уралдааны Бүртгэлийн
Ерөнхий Нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрсөн болохоо үүгээр баталж байна. Уг гэрээний дагуу миний (бидний) бие 15 дахь удаагийн TOYOTA Мөрөөдлийн Машин гар
зургийн уралдаанд ирүүлсэн дээрх нэр бүхий бүтээлтэй холбоотой Бүртгэлийн Ерөнхий Нөхцөл дэх заалтуудыг дагаж мөрдөх болно.

Оролцогчийн гарын үсэг:

Оролцогчийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн гарын үсэг*:

Он

Сар

Өдөр

Жишээ

2 0 1 0

Огноо:

*Тэмдэглэл:
• Аль болох оролцогчийн эцэг эх өөрсдөө гарын үсэг зурна.
• Эцэг эх хоёрын аль алинд асран хамгаалах эрх байгаа бол хоёулаа, хэрвээ аль нэгэнд асран хамгаалах эрхтэй байгаа бол уг эцэг (эх) гарын үсэг тус тус зурна.
• Эцэг эхийн аль нь ч зурах боломжгүй тохиолдолд хууль ёсны асран хамгаалагч нь гарын үсэг зурна.
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■ Бүтээл хүлээлгэн өгөх: Та өөрийн бүтээлийг 2022/02/01 –ны 18:00 цагаас өмнө бүртгэлийн маягтын хамт бидэнд ирүүлнэ үү.
/Хэрвээ оролцогч нэгээс дээш тооны бүтээл ирүүлэх бол бүтээл болгонд нэг бүртгэлийн маягт хавсаргаж ирүүлнэ./

■ Бүтээл хүлээн авах хаяг 1: Монгол Улс, Улаанбаатар 15171, ЧД 5-р хороо, Самбуугийн гуд. 18/1, Марс Төв, Монгол Контент ХХК
■ Бүтээл хүлээн авах хаяг 2: Монгол Улс, Улаанбаатар 14230, СБД 1-р хороо, Олимпын гуд., Toyota Таван Богд Үзэсгэлэнгийн танхим
■ Бүтээл хүлээн авах хаяг 3: Монгол Улс, Улаанбаатар 17110, ХУД 4-р хороо, Наадамчдын зам-901, Мөнххада Тоёота төв
■ Бүтээл хүлээн авах хаяг 4: Монгол Улс, Улаанбаатар, БГД 6-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Тоёота Топ Моторс Төв

Зөвхөн албан хэрэгцээнд (Энэ хэсгийг бөглөхгүй үлдээнэ үү!)
Бүртгэл хөтлөлт
Насны ангилал

Distributor:
Хүлээж авсан дугаар ( Ангилал тус бүрээр)

Монгол Улс / Тоёота Сэйлс Монголиа ХХК
Dealer:

(1) □

(2) □

(3) □

Хүлээж авсан огноо (өрнийн тооллоор бичнэ үү.)
Он
Сар
Өдөр

■ Лавлах: Монгол Контент ХХК - 75553131(205), 9588-8630/ Таванбогд ХХК - 99021948/ Мөнххада ХХК – 94112772/ Топ Моторс ХХК- 80087578/

