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T]MPALAK USWAG DAREPDEP
Sa mga

:

Dlrektor ng Kawanihan
Direktor ng Paffehiyon
Tagapamanihala ng mga Paaralan
Punongguro ng mga paaralang pampubliko at pampribadong
Elcmcntarya ar Sekundarya

1.
4"C Komisyon sa Wikang Filipino (l{\\rF) ay magda.raos ng Tlmpslsk Uswag
Darepdep na magtatampok sa mayaman at malawal< na tmalinasyon ng kabataanE
Filipino muia sa ibat ibang rehiyon. Ang patimpalak ay bukas simula ia ika 1 n!

Agosto 2014 hanggang tka 2 ng Maiso 20 15.

2.

La)'unin ng Timpalak na payabungh ang piodukstyong pampanitikan ng m{a
rehiyon sa pamamagitan ng mga kabataang manunulat. lsarg paraan ito ng Kt{tr
upang maltanghal ang kontemporaneong panlttkan ng mga rehiyon na nahasulat sa
kanllang wil(ang katutubo.

9. e.g kategorya ng ttmpalak ay nagpapallt palit sa bawat taon sa ibat ibang
kategorya-malkling kwento. tula, dulang may tsang yugto, at sanaysay,at sa
tutukuying apat na katutubong wika sa baJlsa.
Para sa unang taon (2014-2015) ng Timpalak Uswag Darepdep,
1.
kategorya ay malkling kuwento at tula sa sumusunod na

ang mga
mga katufubong wtki:
llokano. Blkol, Sebwano, at Maranaw. Ang bawat kalaiok ay maaaring magsumite
ng lsang entri para sa kategorya ng maikling kuwento at sa entri pam sa kategorya
ng tula. Kalaktp nito ang Tuntunin ng Patimpalat.

5. Ang mga mag-aaral na may edad 12-17 bago ang ika-2 ng Ma:rso 2otb sa mga
pamp bliko al pampribadong paaralan ay irnbitadong sumalt sa aktibidad na ito.
6. Pal.a sa karagdagang kaalaman, maaaring tumawag kay: Bb. Marla Christina
Pangan, Komisyon sa Wtkang Ftltptno (KWF). 2/F Watson Buildlng, 1610 Jp I,aurel
St.. Malacanang Palace Complex, San Miguel, Manila, telepono blg.: (02) 7362524/25i I02J 736-2519; (02) 734-5547; IO2) 736'3830; t02) 733 7260; (02) 5t6 0326
o mog emajl sd komfil.govtemail.com, o sa website address: www.ln'"'f.pov. ph.
7.

Hinihiling ang maagap na pagpapalaganap ng Mem

dum na ito.
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DepED Memorandum No,109, s.2014

Tipalal Uswang Darepdep

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT
RECEIVED

irector lll
Officer-ln-Charge
office ofthe Regional Director

Schook Division superintendent
Division of:

District Supervisor
District of:
RECEIVED AND DISSEMINATED BY:

SchoolPrincipal

Nameofschool
District:
Division of:

lnformation and communiaation Technology office
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(Kalakip ng Memorandum Pangkagawaran Blg. 109, s. 2014)

TIMPALAK USWAG DAREPDEP
Ang Timpalak Uswag Darepdep ay isang limpalak pampanitikan sa Filipinas na
pinagtibay ng Kapasiyahan Blg. 14-28 ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng
K!\lF na naglalayong magtanghal at kumalap ng pinakamahuhusay na akdang
pampanitikan mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na likha ng mga kabataang nesa
edad 12-17. Mula ito sa Sebwanong "uswag" na nangangahulugang "sulong" at sa
llokanong "darepdep" na nangangahulugang "haraya." lsang paraan ito ng KWF
upang payabungin ang produksiyong pampanitikan ng mga rehiyon sa pamamagitan
ng pagsisimula sa mga kabataang manunulat sa rnga katutubong wika. Sa gayon,
ang taunang timpalak na ito ay inaasahang makapag-aambag sa pagpapayaman ng
mga wikang katutubo sa bansa at sa pagpapayaman din ng wikang Filipino-batay
sa paniwala na ang pinakamataas at pinakamagandang uri ng wika ay matatagpuan
sa panitikan.

Ang timpalak na ito ay bubuksan mula I Agosto 2014 hanggang 2 Marso 20'15.
Buk6s ito sa lahat ng mga kabataang Filipino mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa
na nesa edad 12-17 bago ang 2 l\,,larso 2015.

Ang kategorya ng timpalak ay nagpapa it-palii sa bawat taon sa iba'l ibang
kategorya-maikling kuwento, tula, dulang may isang yugto, at sanaysay-at sa
tutukuying apat na katutubong wika sa bansa.

Para sa unang la6n 12014-2015) ng Timpalak Uswag Darepdep, ang mga
kategorya ay maikling kuwento at tula aa sumusunod na mga katutubong
wika: llokano, Bikol, Sebwano, at Miranaw. Ang bawat kalahok ay maaaring
magsumite ng isang entri para sa kategorya ng maikling kuwento at isang enti para
sa kategorya ng tula.

sa kategoryang maikling kuwento, ang lahok ay kinakailangang hindi
kukulangin sa sampung pahina at hindi hihigit sa 25 pahina na makinilyado o
kompiyuterisado at kinakailangang magtaglay ng isang pahinang sinopsis.
Para

Para sa kategoryang tula, ang koleksiyon ay kinakailangang magtaglay ng hindi
kukulangin sa sampung tula at hindi hihigit sa 15 tula.
Ang isang lahok na nagwagj sa ibang timpalak bago ang 2 Marso 2015 ay hindi na
kalipikado sa timpalak na ito.
Ang bawat lahok ay kinakailangang nasa anyong PDF, doble espasyo (maliban sa
kategoryang tula) sa 8 112 x 1'1" na papel, may palugit na 1" sa bawat gilid. Ang mga
bilang ng pahina ay kailangang sunod-sunod at nakagitna sa footer ng bawat
pahina. Ang font ay kinakailangang Arjal o Times New Roman at may laking 12pt.

Ang mga sumusunod na dokumento ay kinakailangang nakalagay sa isang,
selyadong long brown envelope: (1) tatlong had copy ng lahok; (2) isang CD na
naglalaman ng digital na kopya ng entri; (3) pormularyo sa paglahok (madadownload sa KWF website o KWF facebook); (4) pormularyo sa pahintulot ng
magulang; at (5) sertlpikasyon mula sa prinsipal ng paaralan para sa mga
estudyante o sedipikasyon mula sa punong barangay pala sa mga out of school

youth. Kinakailangang notaryado ang pormularyo sa paglahok at ang pormularyo sa
pahintulol ng magulang. Tanging ang pamagat lamang ng lahok at ang kategorya
nit6 ang isusulat o ilalagay sa envelope. lpadadala ang naturang dokumento sa:
Lupon sa Gawad
2F GusaliWatson, 1610 Kalye J. P. Laurel
Malacaiang Complex, San Miguel
Lungsod Maynila.

Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng l(VllF bago o sa 2 Marso 2015,
5nh.
Ang mga magwawagi sa bawat rehiycn ay tatanggap ng medalya mula sa KWF at
ng sumusunod na gantimpalang salapi:
Unang gantimpala:'10,000php
lkalawang gantimpala: 5,000php
lkatlonq gantimpala: 3,000php
Anumang pasiya ng Lupon ng lnampalan ay pangwakas at hindi na mababago. Ang
lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin
ng KWF at ng ka{agapagtaguyod nil6 ang unang opsiyon na mailathala ang mga
nagwaging lahok nang walang royalti sa may-akda.
Para sa kaukulang tanong, sumulat sa !q!qll4qy1@gmeilgg!! o tumawag sa (02)
736-2519, 09063858197, o 0908287'198'1. Bisitahin rin ang U OILKy{Lggllh para sa
karagdagang impormasyon.

