
story
writing 
contest

Get your story
published and
win an eco-adventure 

tour!

Ang pamantayan para sa pagpili ng 10 finalists ay ang 
mga sumusunod:

Kaugnayan sa tema                                                      60%
(Relevance to the theme) 
Pagkamalikhain at pagka-orihinal                             20%
(Creativity and originality)  
Balarila at palaugnayan                                                 10%
(Grammar and syntax)  
Kabuuang impact                                                          10%
(Overall impact)  
Total               100%

Ang mga hurado ay magmumula sa Department of 
Education Region IV-B, CTI-SEA Philippine Project 
Management Unit, at iba pang katuwang na 
organisasyon ng CTI-SEA.

Ang paghatol sa mga entry ay magsisimula mula 
August 16 hanggang September 15, 2014.

Sampung finalists ang pipiliin at makatatanggap ng 
mensahe ng pagkapanalo sa email o mobile.

Ang awarding ng mga nagwagi ay mangyayari sa 
huling linggo ng September 2014.

Ang manunulat ng kuwento na mailalahathala ay 
lalagda sa Kasunduuan Para Ilathala at Ilipat ang 
Karapatang Magpalathala o Agreement to Publish 
and Transfer Copyright na nagsasaad na ililipat ang 
ekslusibong karapatang magpalathala sa ADB upang 
ilathala ang kanyang kuwento sa print o electronic 
format. Ang lagda ng magulang o guardian ay 
kailangan.

Ang pinakamahusay na mga kuwento at ang mga 
pangalan ng mga sumulat nito ay mailalathala sa 
isang story book na ipapalimbag ng ADB at
ipapamahagi sa project sites ng CTI-SEA.
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MGA DETALYE UKOL SA PAGPILI
NG MGA PINAKAMAHUSAY NA ENTRY

Ipadala ang electronic copy (.doc o .pdf) o hard 
copy nito gamit ang short bond paper (8.5”x11”).

Gumamit ng font type na Arial, size 11,
i-double-space at lagyan ng 1-inch na border sa 
bawat sulok. Hindi dapat lalagpas sa 10 na pahina 
ang kuwento.

Kumpletuhin ang O�cial Entry Forms na maaring 
hingiin sa contest organizers, prinsipal,
o teacher-in-charge.

Ang prinsipal o teacher-in-charge ay kukumpleto 
rin ng Principal’s Endorsement Form.

Ang deadline ng pagdadala ng entry ay sa August 15, 
2014, 11:59 PM.

Ilakip ang entry sa short brown envelope, kasama 
ang kumpletong O�cial Entry Form at Principal’s 
Endorsement Form

Kung magpapadala ng entry gamit ang email, 
makakatanggap ka ng confirmation na natanggap 
na ang iyong entry. Kung hindi makakatanggap ng 
nasabing pagpapatibay, maaaring ipadala muli ang 
entry.

Kung magpapadala ng entry gamit ang registered 
mail, kailangang humingi ng registry return receipt 
mula sa postal o�ce na pipirmahan ng 
makatatanggap bilang patunay ng successful 
delivery.

Kung magpapadala ng entry gamit ang ibang 
serbisyong tagadala tulad ng LBC, subaybayan ang 
iyong package sa pamamagitan ng paggamit ng 
tracking number na in-issue.

Ipadala ang entry at iba pang requirements kay:

Bb. Dana Rose Salonoy (ctisoutheastasia@gmail.com)
Knowledge Management Assistant, CTI-SEA
Unit 502 Manila Luxury Condominium, 30 Pearl Drive,
Ortigas Business Center, Pasig 1600, Philippines.
0936 912 8525
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REQUIREMENTS SA PAGPAPADALA NG ENTRY

MGA PANUNTUNAN SA PAGPAPADALA NG ENTRY

COASTAL AND MARINE RESOURCES MANAGEMENT IN THE CORAL TRIANGLE - SOUTHEAST ASIA (CTI-SEA)
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Mahilig ka bang 
magkuwento?

Alam mo ba? Ikaw at Ako ay Hero!

Simple lang ang pagsali. Kung ikaw ay mag-aaral mula sa 
Balabac, Puerto Princesa City, o Taytay, Palawan,* magpasa 
lamang ng maikling kuwento tungkol sa pangangalaga sa 
karagatan.

Sali na sa Dagat Natin Story Writing 
Contest upang mailathala bilang batang 
manunulat at manalo eco-adventure 
package!

Masagana sa likas-yaman ang mga baybayin at karagatan  
ng Pilipinas. Ang ating bansa, kasama ang lima pang bansa 
na nasa loob ng Coral Triangle, ay sentro ng marine
biodiversity sa buong mundo.

Ilan sa maraming pakinabang mula sa ating karagatan ay 
pagkain, pangkabuhayan, gamot, libangan, atbp.

Sa kabila nito, hindi maitatanggi na ang maling paggamit 
ng ating likas-yaman ay nagdudulot ng pagkasira ng 
kalikasan at sari-saring ecosystems. Dahil dito, tumataas 
rin ang vulnerability ng mga komunidad sa pagbabago ng 
klima.

Ang mga coastal communities ay may responsibilidad na 
manguna sa maayos na pangangasiwa sa likas-yamang 
dagat.

Ang malalim na pag-unawa tungkol sa mga proseso ng 
kapaligiran ay kailangan; gayun na rin ang mapanuring 
pag-iisip, plano, at matalinong pagdedesisyon upang 
matugunan ang mga environmental issues. 

Sa pamamagitan ng pagkukuwento, ang isang magaaral
na kagaya mo ay kayang imulat ang isipan ng iyong mga 
kababayan tungkol sa kahalagahan ng ating likas na yaman.

Ang contest ay bukas sa mga estudyanteng edad 
13-18 at nag-aaral sa pampubliko o pribadong high 
school sa Balabac, Puerto Princesa City, o Taytay, 
Palawan*, mula July 1 hanggang August 15, 2014.

Magpasa ng isang kuwento na orihinal at nakasulat 
sa Filipino. Ang adviser o guro ay maaring gumabay 
sa pagsulat ng kuwento ngunit ang kabuuang 
konsepto ng kuwento ay dapat magmula sa iyo. 

Linawin sa iyong entry kung ang kwento ay hango 
sa tunay na buhay o kathang-isip.

Ang “Dagat Natin Story Writing Contest” ay may 
temang “Kabataan, Kababaihan, at Katutubong 
Pilipino: Aktibong Kabahagi sa Pangangalaga ng 
Karagatan.”

Maaaring pumili sa mga sumusunod na paksa:
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CONTEST MECHANICS

Gamit ang papel, ballpen, at malikhaing isipan, isulat na ang kuwento mo! 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Pagkakaugnay o interconnectivity ng mga likas-
yaman mula baybayin hanggang kabundukan at ang 
kahalagahan at epekto ng mga ito sa mga coastal 
communities.

Pangangalaga sa mga nanganganib na mga uri o 
endangered species, pandagat man o panlupa, tulad 
ng pilandok,  dolphin, butanding, pawikan, balintong o 
pangolin, atbp.

Pagpigil sa overfishing, iligal, at iba pang
nakapamiminsalang paraan ng pangingisda.

Adaptation sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa 
mga coastal communities, halimbawa, disaster risk 
reduction, mitigation, and preparedness.

Kahalagahan ng mga pisikal na habitat sa baybayin 
tulad ng bahura o coral reefs, bakawanan o mangrove 
forests, lusayan o sea grass beds, at kung papaano ito 
mapangangalagaan ng mga  mamamayan.

Pagtugon sa isyu ng polusyon sa dagat.

Pagtaguyod sa paggamit ng renewable o alternative 
energy sources.

Partisipasyon ng iba’t-ibang sektor ng komunidad 
tulad ng mga kabataan, kababaihan, at katutubong 
Pilipino sa maayos na pangangasiwa sa likas-yamang 
dagat o coastal resource management.

*Importante: Piling schools lamang ang maaaring sumali at may nakatalagang bilang ng entries na maaaring ipasa ang bawat schools.

GET YOUR STORY PUBLISHED AND

WIN AN ECO-ADVENTURE TOUR!

Win all-expense paid trip to top ecotourism sites in Palawan!

Sampung estudyante at limang guro ang maaaring:

          mag-snorkel sa Honda Bay
          sumali sa firefly watching sa Iwahig River
          bumisita sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center at
          makita ang world-famous Palawan Underground River
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