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11 
6th DIWANG : SAGISAG KULTURA COMPETITION AND FESTIVAL" 

Kala kip ang Regional Memorandum Big. 69, s. 2018, petsa Julyo 3, 2018, 11 
6th DIWANG: 

SAGISAG KULTURA COMPETITION AND FESTIVAL", Ito ay gaganapinl sa ika-27 ng Hulyo, 2018 sa 

DepEd Regional Office No.2, NEAP R, Carig Sur, Tuguegarao City, isang kalatas para sa mahalagang 

impormasyon at patnubay sa lahat ng kinauukulan. 

lnaasahan ang madalian at malawakang paghahatid ng Memorandum na ito. 



REPUBLIC ()FTH£ Pt-llllPPlNES 

. fii1~Ail!Mi~ioJ;-EoucATioN 

REGlONAL MEMORANDUM 
No.: ,, . · . , s~ . . 2018 . 

6m tJIWANG: SAGJSAG KULTlJRA CQM:P TITION AND FESTI'VAL 

TO: Schools Division Superintendents 

l. . The Philippine Ct~Jfural Education Program . (PCEP) .~ National Commisl).ion for 
Cultur~ a:nd the Arts (NCCA). in J'artnership with the Department of Education (DetlED), 
will conduct the REGIONAL (;'f ·. DIWANG: SAGISAG KtrLTtJRA COMPETiTION 
AND .FESTIVAL oil July 27, 2018 a.t DepED Regional Office No, 2, NEAP R, Ca.rig Sur, 
Tuguegarao City. · 

2. The activity airns to promote. culture hy treasuring and disseminating the Sagisag 
Kulturang Filipint1 through competition.<>, · culture camp, culture research and meciia 
documentation . .It is composed ofthe following activities: 

2. LKwi · /Grades 4 to W learners, 
2.1.Lar Uhi. . . 
2•,3 · .. ·c; ·Bal<•a~"'~an . . ... C>...., , 

· s Cfflftt1ve CQm~itio-n, and . · 
mplatCompetftion. · ., ·' ' · 

. ;)· ... 
. ·.-<!?.-' 

l ~ee }Clttached co;9~;gtrtb~.~.$'d11~ . . . 
different components: of the sal(fcompetition and t'esti 

. · nd Mechanics of the 

4. Tl'.al').l>,P!'>,ttati~u; acppm.rpp{fatinn., J:P~ts., oo~f oth~r :rol*ed. ~-~pe.tlst!s of aIl partic~pants 
shall be charged to the School Ma:intt-Jiartce and Other Qper11ting Expenses (MOOE)/Local 
funds and other: sources of funds, subject to the usual accounting and auditing rules and 
regulations; · · · 

5. Partiqipants are reqliired to register online at blm~//bit.ly/6dtDJW@GI~02_ .. 

6. For further il'lfontlatlon.audinquiries, contactthe CLMD. at teleplwne n~;~c (078)304~ .· 
0304or cp no, 09355275883. 

\y 



7. Imniediat~ dis.~min;ltion of this M~norandum is desired . 

Bncls.: 
As stated 

References: 

. Em;L!' ~&CARINO, Edfl, CE~ ... ·. IV 
Directodii . . . :>' .· . 
OIC~Office of the Regional·Director. 

DepEDMemo No. H$; s. 2018 datedFebruaty6. 2018 
Nati.oual Cl.);!tural Her-itage Actof2-Q09 (RA 10066] 

To be indicated in the PetpetuaJ lt)dex 
Under the following subjects: 

COMPETITION CONTEST FESTIVAL LEARNERS TEACHERS 

. FM•ORJ)..Ot)S Rev. 00 
~~:;l!r.=~;::.."-rt~~~~~~~~~~~.:..~~f"":~:c~cir-~~~;:.:;;;.-;;:.~~~;.~t.~ ,.. --~~,~~~.:t..~~~=~: .. ;;:."' :m:l':j;:~~~::;:;'~="'': 
f~RegiDnalGowmment Center, CMg Sur.. Tal)uegarao Oty, 3500 · (078)31)4-3855 r:frlregldn2@deperJ,gov.ph ~EDR02 
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6th DIWANG: Sagisag Kultura Competition and Festival 

SCHEDULE OF ACTIVITIES 
Date Activities 

July, 2018 Infonnation Dissemination & Conceptualization 
July,2018 Division Elimination Round 
July 27,2018 Regional Elimination Round 

. DepED Rewonal Office No.2 - NEAP R, Carig Sur, Tuguegarao 
City 

I Program: 
7:00-8:30 Registration 
8:30-9:30 Opening Program 

I 
9:30-10:00 Break 

·· 1'6:00- t2:00 Laro ng LlfhitSHOWcasefBa:lagtasan 

I 12:00-1:00 Lunch 
1:00-2:00 Kwiz 
2:00-5:00 Closing & Awarding of Winners 

August 2-3, 2018 Luzon North Cluster: CAR, I, 2, 3 
Bulacan l September 24, 20.18 . F4-aal R~& Awarding 
To be announced later 

COMPONENTS PARTICIPANTS 
1. PAMSANSANG OepED JHS/SHS Students- (Grade 7-12) 

BALAGTASAN 3 participants per division 
1 Coach/Teacher 

2. larong Lahi 1 HS-student per division that can play ~he following: 

I (Male- Grade 8-10) 
I 1 Coach/Teacher 

>Siyatong 
>Luksong Tinik/Baka 
·J>I.:trksong·Lubid 
>Sipa 

I 
>Trumpo 
>palosebo 

3. Arts & Crafts Icon LGU - Cultural Officers in partnerships with OepEd Offices/Division 
Showcase Maximum0t2'f;artrdpants per division 

l 4. Kwiz ,(Paper & Pencil >Open to Grades 4- 10 Public Students .J 
I Test) >First 100 pupils/students registered online only. I 

5. Ookyu Kultura >Open to all former and current GDCE and GOT A scholars 
>Maximum of 2 participants per division 



I 

Mga Deskripsiyon ng Komponent 

KOMPONENT 1: Pambansang BALAGTASAN 

Ang balagtasan ay isang anyo ng debate sa paraang patula. Ito ay isa sa mga pangunahlng anyo ng 
panulaan na umusbong at lumaganap sa mga unang dekada ng siglo 20. Tampok dito ang dalawang 
009m!:la!lal<l.Stas na kumakatawan sa ma_gkabilan,g panij qg isans .Paksa, at an_g !san~ tagapamagitan 
na tinatawag na lakandiwa. Karaniwang pinagtatalunan ang mga pang-araw-araw na paksa 
hanggang sa mga usaping pambansa at pandaigdig. 

layunln ng paligsahang Ito na: 
a. Makatulong sa pagpapaslgfa ng isang anyo ng panitikang Pilipino; 
b. Malpakilala sa mga estudyanteng Filipino ang isang pamanang pampanltikan; 

c. Makabuo ng mga piyesa ng balagtasan.na tumatalakay sa mga napapanahong·isyu; at 
d. Maitanghal ang mga piyesa ng balagtasan sa publiko. 

A. Pagdaraos ng Pansangay at Rehiyot'lal na Ba!agta$an 
1. Ang sangay/dfbisyon ang mamamahala sa paligsahan sa Pansangay at Rehiyonal na 

Balagtasan 
2. Ang rehiyon ang kukuha ng mga hurado para sa paligsahan 
3. Ang rehiyon ang magkakaloob ng mga sertlpiko sa mga kalahok at mananalo 
4. Ang gastusin para sa transportasvon at akomodasyon ng mga kalahok ay manggagaling sa 

pondong local 
s. Ang mananalo sa Rehiyonal na Balagtasan ang lalahok sa Magkakasamang Rehiyon 

(Regional Cluster} na Balagtasan 

Patnubay sa Paglahok 
1. Bukas ang balagtasan sa lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong hayskul {Grade 7-12) 
2. Bawat pangkat ng kalahok ay may apat na kasapi: dalawang mambabalagtas, !sang 

lakandiwa, ·isang-tqapayo/tagapagsanay. 
3. Ang pangkat ang siyang lnaasahang susulat ng kanilang plyesa na tatalakay sa sumusunod 

na paksa: 
a. Sfno ang dapat magturo ng hafagahan (val'-!es) sa mga bata, ang pamflya o ang 

paaralan? 

b. Ano ang higlt na dapat lturo sa mta bata. ang katutubonJ sayaw o modemong 
sayaw? 

c. Dapat ba o hindi dapat hayaan ang mga batang gumamlt ng Internet? 



4. Bawat piyesa ay inaasahang sumusunod sa ganitong daloy: 
1. Pagsisimula ng lakandiwa 
2. Unang tindig ng mambabalagtas 1 
3. Unang tugon ng mambabalagtas 2 
4. lkalawang tindig ng mambabalagtas 1 
5. lkalawang tugon ng mambabalagtas 2 
6. lkatlong tindig ng mambabalagtas 1 
7. lkatlong tindig ng mambabalagtas 2 
8. Paglalagom ng mambabalagtas 1 
9. Paglalagom ng mambabalagtas 2 
10. Pagtatapos ng lakandiwa 

5. Maaring lumihis nang kaunti sa daloy na ito sa pamamagitan ng mga maiikling pagsingit 

ng lakandiwa at iba pang kugnay na dagdag na sangkap, subalit inaasahang susundin ang nabanggit 
nadaloy. 

a. Bawat Pangkat ay mayroong 20- 30 minuto para sa pagtatahanghal. 
b. Ang piyesa ay susulatin ayon sa mga kumbensyon ng tradisyonal na tufa (may 

sukat at tugma). 
c. May tatlong antas ang paligsahan: panrehiyon, magkakasamang rehiyon, at 

pambansa. 

PAMANTAYAN 
1. Piyesa = 50% 

a. Paglinang sa paksa I husay ng katwiran =30% 
b. Pagtatagpo ng katwlran ::20% 

2. Pagbigkas =50% 
a. Unaw sa pagbigkas =15% 
b. Pagsaulado ng Piyesa =15% 
c. Tindig sa Entablado =15% 
d. Kasuotan == 5% 



KOMPONENT 2: DOKYU Kultura DOKYU KULTURA- a culture
based documentary film competition 

Ang Ookyu Kultura ay ang unang Filipino kontes para sa malikhaing dokumentaryo ng kulturang 
Filipino, kuwentong bayan, pamana ng lahi at kasaysayan bllang mga paksa ng mala pellkulang 
dokumentasyon. Ang dokumentaryong pelikulang ito ay naglalayong magtaguyod sa mga 
katutubong Filipino, mga tradlsyon, mga sistema ng kaalaman sa kultura, mga ritwal, mga sagisag 
kultura, mga palabas at upang magpakita kung paano slla umunlad o nanganganib sa atlng 

kontemporaryong mundo. 

Mga Tagubilin: 

1. Ang Dokyu Kultura ay bukas sa lahat ng dati at bagong Graduate Diploma ~ 
Education (GDCE) at Graduate Diploma in Teaching Affi (GDTAJ scholars. Maaaring magsubmlt ang 
gruPQ o lndlbldwal. Ang group Entries ayaapatmay lsang oplSyal na kinatawan; 

2. Maaari lamang mag sumite ng isang entry ang bawat scholar (grupo o indibidwal); 
3. Maaarllamang kumuha ng mga propesyonal bllang gabay o tagapagpayo; 
4. Oapat maglaman ang dokumentasyon ng kulturang Filipino, Kuwentong bayan, Pamana ng 

lahi at Kasaysayan; 
5. Oapat ay 5 minuto hanggang 10 minuto lamang ang dokumentasyon kasama ang opening 

montage, title sequence at end credits; 
6. Ang mga naratibo ay dapat nasa Filipino. Ang !bang lokal o foreign na wlka ay dapat naka 

subtitles in Filipino. 
7. Ang lahat ng graphics, images, music ay dapat orlhinal ng gumawa ng dokumentasyon o 

kailangang humingi ng opisyal na pahintulot. Oapat magsumite ng certificate of authorization para 
magamlt ang copyrighted material sa dokumentasyon; 

a. Ang Entry ay hindi pa at hindi dapat na upload online bago ang kompetlsyon; 
.9. Mga dapat isumite sa CtMD: .a. Kompletong application form na makuk.uha sa PCEP 

website {https://phillppineculturaledueation.com.ph); b. 300 -Salita ng synopsis; c. lsumite ang 
dokumentasyon sa two USB's gamit ang format na.mp4. 

10. Dapat na lbalot ng maayos ang Entry bago ipadala sa ClMO. Ang ClMD ay hindi na -
ibaballk ang ipinadalang entry; 

11. Ang pagsasabmit ng entry ay nangangahulugan ng pagsang-ayon sa mga tagubilin ng 
CLMD; 

12. Kung hindi kompleto ang mga ctokumentasyon at mga dapat fsumite para maging 
kalahok, hindllbibllang ang lahok sa proseso ng pagpili; 

13. Opisyal na lbabalita ang mga naplflng finalist sa mga piling social media sites at oplsyal na 
padadafhan ng abisong sulat ang magwawag!. 

14. Ang dedlayn sa pagsusumite ng lahok av sa 27 ng HULYO 2018 

Pamantavan 
1. kahalagahang pang edukasyon- 25% 
2. kaugnayan sa komunidad - 25% 
3. Bisa bilang isang maleryal sa silld-aralan- 25% 
4. Teknlkal na kalldad at pagkamalikha!n- 25% 



KOMPONENT 5: KWIZ (Paper & Pencil Test) 

1. Para sa estudyante na nasa Grades 4 - 10 na maaaring lahukan ng mag-aaral sa pampublikong 
paaralan. 
2. Mav tatfong antas ang pallgsahan! panrehiyonal, magkakasarmmg rehiyon at pambansa. 
3. Paglulunsad ng division at regional contest na pamamahalaan ng mga Regional Coordinators· 
upang pillin ang lalahok sa island cluster na kwiz. Bawat rehiyon ay inaasahang may 1-Regional Kwiz 
representative kasama ang isang (1) Coach. 
4. Pagdaraos ng Island Cluster Pagpapangkatin ang 17 rehlyon sa limang pangkat: 

MINDANAO: ARMM, 11, 13 
MINDANAO: 12, 9, 10, 
VISA VAS: 6, 7, 8 
LUZON South: NCR, 4a. 4b, 5, 
LUZON North: CAR, 1, 2, 3 

Ang mananalo sa island cluster kwlz ang lalahok sa Final Contest na gaganapin sa September 
~~B . 

5. sa finals ay makatatangap ng P20,000 ang 1st Plaee, P1S,OOO-para sa 2nd Place at P10,000 para sa 
3'd Place at may PS,OOO para sa 4th at 51

h Places. 



fit KOMPONENT 4: SHOWcase: Arts and Crafts Creative Competition ..---

Ang SHOWcase: Arts and Crafts Creative Competition ay isang pagtatanghal {performance) 

na hinde lalagpas sa 7 minuto ang presentasyon. Maaaring nasa anyo itong exhibition, tv 

commercial, installation work, computer graphics, o ano mang masining na pagSHOWcase ng !SAng 

craft (cultur;:il icon na craft) ng IYONGIATING barangayldibisyon/rehiyon. 

Ang kategoryang ito ay inilaan para sa LGU Cultural o Tourism Office kasama ang mga 

tanggapan ng DepEd, lalo na kung mayroon silang School of Living Traditions {SLT) o Espesyal na 

programa para sa Sining (SPA). 

Ito ay isang product branding, pag-promote, at pagpapakita ng sagisag kultura icon bilang 

isang produkto. Ang kumpetisyon ay nagla!ayong makllala ang mga pinakamahusay na ideya at 

konsepto sa pagbabago ng kanilang lokal na produkto 1 icon. Ang kompetisyon ay magtataguyod ng 

lokal na talento, pagkakayarl, sinlng, at gawaing pangkomunidad. 

Ang kumpetisyon ay hindi nahahati sa iba't ibang a.rts & craft - isa lamang ang itatampok. 

Ang paligsahan ay bukas sa lahat ng artisans, craftspeople, at designer. 

Mga Tagubilin: 

1. Kumpletong application form na may orlhinal na lagda; 
2. USB na naglalaman. ng mga sumusunod: m Larawan at 3 minutong video dokumentasyon 

ng iyong produkto. Ang mga larawan at video ay dapat nagpapakita ng proseso I pamamaraan. !11 
Maikling video ng gagawing pagtatanghal. 

3. lmpormasyon ng produkto o brochure. Oapat maglaman ng makatuturang impormasyon 
tulad ng konsepto, kasaysayan, paglalarawan, mga materyales, sukat, artist, uri, pamagat, atbp; at 

4. llagay sa brown envelope at ipadala sa mga nakatalagang Regional PCEP DepEd 
Coordinator. 

MEKANISMO: 

Maaaring magsumite ng mga entry bilang lndibidwal o grupo I komunidad Makipag ugnayan 
sa Regional Deped Coordinator para sa deadline ng pag sumite ng entry. 

Ang maaari lamang magtanghal ay 1 hanggang 3 tao bawat kalahok/grupo. Maaaring 
indibldwallamang kada dibisyonlrehiyon. 

Ang mga entry ay hahatulan batay sa pagkamalikhain, pagka-orihinal, production technique, 
at artistikong kalidad ng pagtatanghal. 

Karapatan ng Paggamit: Ang mga nanalo ay nagbibigay ng karapatan sa NCCA-PCEP upang 
i-publish ang kanilang mga isinumiteng larawan sa opisyal na website ng PCEP at Facebook. 

---------------



5.. LARON(3 PALOSEBO 

M£KANJSMO .·. · 
. i. M~y kpmlt~ na mamamana!a dito atang Jehat ng desisyon ng komite ay ihtturirig na pinal 

nu desisyon: · · 

2. Ang larong fto ay ipagkal<~fool;lla!'l"iang sa rnsa lalaldng nasa. Grade 8·10; 

3. Dallat styang mag s~mtte ng sert.tplkasyon mula sa doctorna nasa maayos na kcmd!Syon 
. ang kanv.ang katawan at kaVa niyang lqruln ng rnga nasabing laro; · · 

4. Dapat lumahok sa lah~t ng ~ktlbidad na gagaWin sa palaro ang lalahok - may 1nga 
inohasyong gagawiq ang Lupon sa aktuwal na palaro kava hindi naka dt:ipande ang rules at 
rnec::!'li:lnics sa mga m~ka publish sa aktat 0 lba pa~ Mil fllnal na ·rules at mechanics ng laro av Jpiblgay 
.lamang sa ak.t~Jwal na palat'1). Mayroon din .ltatalagilmg retel'li!e buko;,l sa may hur;!!do; 

s. Ang KAMPIYON ay il:ledeklara pagkatapos nly!lngmasa!ihan ang lahat og tara na nakalista: 
Slyatong1 Luksong tlnlk /baka,Slpa, Trumpo, atPalosebo. · · 



4. 



3. LARQNG SIPA 



JAygl 3 
This is difficult f~w the 
horns too! They musth¢ 
Wl)' strony to keep this up! 



4. l.ARONG I.UI<SONG TIN II< 

E<~~h 1h~t·t1 ;~Ni 1,1 ffoi(lt ro 
i!'!Cl'¢1)$11 th¢ t;eight of 1M 
hi.ird!l.'.· . 



KOMPONENTJ: LAROngLAHI 
Nila!ayon ng · proyektO ·. na itaguyQd. ang mga Sagisag Ktdtura ng bans a sa pamamagitan · ng 

mga taro. Ang aktibldad na lto av hihikayat din artg mga guro na lp:agpatu)oy al'lg diwa ng laro ng lahl 
sa Ran nang mgi! estt.ldyante; !t(r ay magkakatoob din ng mga plsi!<af~a aktrl;Jidad at magblblgay daarr 
makipag-ugnavan sa iba pangn;ga ka:Jahok .... 

tsahan .·.lamang ang .lahat flit ·laro~ Bawat diblsyon/rehiyon • ay rl'lay. isa lamang · kinatawan 
t~pang ll':lruln ai'lg mga sumusunod: 

MGALA~O 

1. Sivatong 
2, tuk:song tinik /bak~> 
3.Sipa · ·. 

4.Trutnpo. 
5,Parosebo 


