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PARA SA/ SA MGA: Tagapamanihalang Pansangay ng mga Paaralan 
Tagapamuno/~g-guro ng mga Paaralan 
lba pang Kin~u~n 

Mula Km: 

Paksa: 

Pet sa: 

ve: 
BENJAMIN D. PARAGAS, PhD, CSEO V 
Panrehiyong Dig·ktor ') 
f-(ehi\'on 02 ""l 

KAPAG BINENTA MO BOTO MO, BINENTA MO 
KINABUKASAN MO 

Setyember 27, 2021 

1. Ang pandayan Bookshop ay magsasagawa ng paligsahan sa poster na 
ang tema ay "Kapag binenta mo boto mo, binenta mo 
kinabukasan mo". Para po ito sa edad labinlima hanggang 
dalawampu't lima (15-25 years old). 

2. Ang pagpapasa ng obra ay nagsimula noong Setvembre 15 at 
magtatapos sa Oktubre 15. 

3. Ang malawakang pagpapalaganap at pagsunod sa nilalaman ng 
kalatas na ito tunay na ipinagpapasalamat. 

4. Para sa paglilinaw at iba pang impormasyon. mangvaring makipag
ugnayan ka~': 

AMOR J. DIONISIO- Pangkat Once Institution Network 
Program Director 
Sulatroniko: . , .. 
Contact Number: 09985999254 
Pandayan Bookshop 

5. Hinihiling ang maagap na pagpapalaganap ng kalatas na ito. 

Cimrllnt:c/rlw 
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~I)_anda}~Ull Cfiookshoe Kabalikat sa Pag-aaral 

lka-22 ng Setyembre 20 

Benjamin D. Paragas 
Regional Director 
DepEd Region 2 

Dear Sir Paragas: 

Mabuhay at magandang araw po! 

lf 

Ang Pandayan Bookshop po ay naglunsad ng paligsahan para sa paggawa ng poster 
na may temang: "Kapag binenta mo boto mo binenta mo kinabukasan mo". 
Layunin po nita na mapalawig ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino para sa 
matalinong pagboto sa susunod na halalan. Ang pag-asang data sa pagpili ng karapat
dapnt nn mga bngong pinuno nng siynng magbibigny ng bagong landas upnng makamit 
ang minimithing pag-unlad, pag-angat at pagbabago sa ating bansa. 

Ang paligsahan pong ito ay bukas para sa mga kabataang naninirahan sa Luzon na 
nasa edad labinlima hanggang dalawampu't lima. (15-25 yrs old). Para po sa 
kumpletong detalye kalakip pong liham na ito ang mga sumusunod· 

1 . Poster Making Contest Mechanics 
2. Gabay sa Pagpasa ng Opisyal na Obra 

Kaugnay po nito. kam1 po b1lang kmatawan ng Pandayan Bookshop. ay kumakatok at 
lumalapit sa inyong tanggapan upang humingi ng myong suporta sa pamamagitan ng 
pagdaloy sa inyong nasasakupang rnga paaralan at pagpapalahok sa inyong mga mag
aaral Ang inyo pong tanggapan ang isa sa pinakamahalagang susi sa tagumpay ng 
paligsahang ito. 

Hangad po namm ang inyong malugod na pagtugon. 

Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Poong Maykapal! 

Lubos na gumagalang: 

Amor J. Dionisio 
Institutional Network Program Director 
Pandayan Bookshop, Inc. 
CP#09985999254 

M<'·';,on Magm9 k:-~baltl<:-~1 ng pam•~y:-man tungo sa kabutihan at. k..'lrunungan. 
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Panuntunan at Gabay 
sa Pagpapasa ng Opisyal na Obra 

~~--~----,·------------

Ang tahat ng mqa lalahok sa poster making contest ay kinakatlangang 
tpasa ang kandang obra sa sumusunod na parnantayan. 
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• 9?andayan C)}ookshop 

MAKIN 
CONTEST 

Mga Alituntunin sa Paligsahan: 
1. Ang tema ng paligsahan sa paggawa ng poster ay. "Kapag binenta mo boto mo. binenta mo 
kinabukasan mo." Layunin nito ang pagpapalawig ng adbokasiya sa matalinong pagboto sa susunod 
na halalan. Ang pag-asang data sa pagpili ng karapat-dapat na mga bagong pinuno ng ating bansa ay 
siyang magbibigay ng bagong landas para makamit ang minimithing pag-unlad. pag-angat at 
pagbabago sa ating bansa. Kasabay nito ang bagong pag-asa ng bawat Pilipino para sa makabagong 
Pilipinas. 

2. Ang paligsahan ay bukas sa lahat ng Pilipino na may edad na labinlima hanggang dalawampu't 
limang taong gulang (15-25 y/o) mula sa buong Luzon. 

Region I (!locos Region) *Region II (Cagayan Valley) *Region Ill (Central Luzon) 
*Region IV (IV-A CALABARZON, IV-B MIMAROPA) *Region V (Bicol Region) 

*CAR (Cordillera Administrative Region) *NCR (National Capital Region) 

3. Ang pagpapatala at pagsali ng kalahok ay libre at walang bayad. 

4. Sa pagpapatala at pagsali. kailangan ang mga sumusunod: 

a. Kumpletong detalye ng kalahok - Pangalan, Edad, Tirahan, Contact Number, E-mail address at Name of School (optional). 
b. Malinaw na kopya ng birth certificate ng kalahok. 
c. Malinaw na kopya ng larawan ng kalahok. 
d. Malinaw na larawan ng opisyal na obra {2larawan, focus at walang kahit anong filters). 

i. Gamit ang camera (Mobile Phone o Digital Camera) 

ii. Dapat hindi edited. Hindi dumaan sa anumang post 
process ang nasabing kuhang larawan ng inyong obra. 

• Walang filter o beauty effect 
• Hindi naka-HDR 
• Hindi naka-color grade 
• Hindi over at under expose 

iii. Hindi rin dapat bumaba sa 3MB file size ang kuhang larawan. 

iv. Dalawang malinaw na larawan ang inyong ipapasa; 
a. Kuhang larawan ng inyong obra (Full frame) 
b. Kuhang lara wan na hawak ng kahalok ang kanyang obra 

v. Hindi lalagyan ng pangalan o anumang text sa mismong 
kuhang larawan ng inyong obra. 

vi. Walang kahit anong watermark mula sa mobile camera o 
sa kumuha ng larawan. 

vii. lpapasa ang kuhang larawan kasabay ng detalye ng kalahok. 
lpadadala ito sa email ng pandayanpostermaking@gmailcom 

viii. Makatatanggap ng kumpirmasyon mula sa aming email oras 
na matanggap namin ang inyong 1p1nadalang email. 

*Ang mga detalye at obra ay ipapadala sa pandayanpostermaking@.gmail.com 
**Ang detalye ng mga kalahok ay manana tiling pribado alinsunod sa Data Privacy Act. 
***Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng Kapwa na taga-Pandayan Bookshop. 

5. Ang opisyal na simula ng pasahan ng mga obra kasama ng kumpletong detalye ng kalahok sa 
pagpapatala ay magsisimula sa ika-15 ng Setyembre at opisyal na magtatapos sa ika-15 ng Oktubre 
nang taong kasalukuyan. Ang Pandayan Bookshop, Inc. ang magtatalaga ng numero sa bawat obra na 
ipapadala ng mga kalahok. 

6. Ang kalahok ang maghahanda ng sariling mga gamit. Ang paglalapatan ng mga guhit ay 15" x 20" 
(1/4) illustration board. Maaaring gumamit ng anumang gamit sa pagguhit at pangkulay na mayroon 
ang isang kalahok (any medium). Ang mga guhit at kulay ay hindi lalampas sa 10mm ang kapal. 

Page1of2 



Ang kalahok na may kulang sa kailangang maipadala sa mga araw ng pagpapasa, mga pandaraya sa 
mga detalye at obra na mapapatunayang hindi ginawa ng kalahok ay awtomatikong diskwalipikado sa 
paligsahan. 

7. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay: 

l<augnayan sa lema (60%). Husay ng pagpapahayag at pag-uugnay sa tema na "Kapag binenta mo 
boto mo. binenta mo kinabukasan mo." Paano ipinakita ng kalahok sa kanyang likha ang kaugnayan 
nito sa tema at paano ito magbibigay inspirasyon sa sinumang makakakita nito? "IPINAPAALALA NA 
WALANG ANUMANG REPRESENTASYON NG AI<TUWAL NA IMAHE o LARAWAN NG SINUMANG 
POLITII<O ANG DAPAT NA MAI<ITA SA LII<HANG SINING NG I<ALAHOI<." 

Pagka-orihinal at Pagkamalikhain (30%). Ano ang pangunahing ideya ng likhang sining? Gaano ito 
kabago at naiiba sa lahat? Paano ang paggamit at paglalapat ng materyales sa pinakamalikhaing 
paraan para ipakita ang orihinal na kaisipan ng lumikha' 

l<alinisan ng Likhang Sining (10%). Ano ang kabuuang kinalabasan ng likha? 

8. Mula sa lahat ng naipasang larawan ay pipili ng unang dalawampu't limang obra (Top 25) at ito ay 
iaanunsyo sa social media para piliin ang nag-iisang People's Choice Award sa pamamagitan ng 
Facebook reactions. Matapos mai-anunsiyo. ang aktuwal na obra ng mapipiling Top 25 ay kailangang 
maipadala sa Pandayan Bookshop Central. 

Oktubre 26. 2021 
Nobyembre 12, 2021 
Nobyembre 19. 2021 

: Pag-anunsyo sa napiling Top 25. 
: Pag-anunsyo sa napiling Top 10 (mula sa Top 25). 

Pag-anunsyo sa napiling Top 3 at ang People's 
Choice Award sa buong Luzon. 

*Ang pagkalap ng boto para sa People's Choice Award ay magsisimula sa ika-26 ng Oktubre at magtatapos sa 
ika-10 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. 
** Ang mga petsang nabanggit ay posibleng mabago, sa pagkakataong kakailanganin. 

9. Ang magwawagi ay tatanggap ng: 

Unang Pwesto (1st)- P 30,000.00 at plake. 
lkalawang Pwesto {2nd) - P 20,000.00 at plake. 

lkatlong Pwesto {3rd} - P 10,000.00 at plake. 
lkaapat hanggang lkasampung Pwesto (4th to 10th) - P2,000.00 at l<atibayan ng l<ahusayan. 

lkalabing-isa hanggang lkadalawampu't limang Pwesto (11th to 25th) - Pl,OOO.OO 
at l<atibayan ng l<ahusayan. 

People's Choice Award - PS,OOO.OO at l<atibayan ng l<ahusayan. 

*Ang mga matatanggap ng mga magwawagi sa paligsahan ay sabay-sabay na ipapadala sa pagtatapos ng 
kabuuan ng paligsahan. 

**Agad na tatawagan ang mga kalahok na nagwagi sa paligsahan. 
***Magkakaroon din ng validation sa mga detalye ng kalahok bago ang araw ng pagpili ng mga magwawagi. 

10. Ang mapipiling dalawampu't limang (Top 25) obra ay magiging pag-aari ng Pandayan Bookshop. 
Ang larawan ng mga ito ay ipapaskil sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop at sa social media 
accounts at website nito. 
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~and'a1an ~ooksftoE Kabalikat sa Pag-aaral 

lka-24 ng Setyembre 2021 

Rachel R. Llana 
Schools Division Superintendent 
DepEd Nueva Viscaya 

Dear Ma'am Llana; 

Mabuhay at magandang araw po! 

www. pandayan.com.ph 

Ang Pandayan Bookshop po ay naglunsad ng paligsahan para sa paggawa ng poster 
na may temang: "Kapag binenta mo boto mo binenta mo kinabukasan mo". 
Layunin po nito na mapalawig ang kamalayan ng mga mamamayang Pilipino para sa 
matalinong pagboto sa susunod na halalan. Ang pag-asang dala sa pagpili ng karapat
dapat na mga bagong pinuno ang siyang magbibigay ng bagong landas upang makamit 
ang minimithing pag-unlad, pag-angat at pagbabago sa ating bansa. 

Ang paligsahan pong ito ay bukas para sa mga kabataang naninirahan sa Luzon na 
nasa edad labinlima hanggang dalawampu't lima. (15-25 yrs old). Para po sa 
kumpletong detalye kalakip po ng liham na ito ang mga sumusunod: 

1. Poster Making Contest Mechanics 
2. Gabay sa Pagpasa ng Opisyal na Obra 

Kaugnay po nito, kami po bilang kinatawan ng Pandayan Bookshop, ay kumakatok at 
lumalapit sa inyong tanggapan upang humingi ng inyong suporta sa pamamagitan ng 
pagdaloy sa inyong nasasakupang mga paaralan at pagpapalahok sa inyong mga mag
aaral Ang inyo pong tanggapan ang isa sa pinakamahalagang susi sa tagumpay ng 
paligsahang ito. 

Hangad po namin ang inyong malugod na pagtugon. 

Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Poong Maykapal! 

Lubos na gumagalang; 

Amor J. Dionisio 
Institutional Network Program Director 
Pandayan Bookshop, Inc. 
CP#09985999254 

Mission- Maging kabatikat og pa~yanaiftb.mgo sa~hlln at-k:anmunpn. 
Vision- Maglng pa~s"ogtatak p~~ra sa kllpwa 
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CONTEST 

Panuntunan at Gabay 
sa Pagpapasa ng Opisyal na Obra 

Ang lahat ng mga lalahok sa poster making contest ay kinakailangang 
ipasa ang kanilang obra sa sumusunod na pamantayan: 

1. Gamit ang camera Mobile Phone o Digital Camera. 

2. Dapat hindi edited. Hindi dumaan sa anumang post process ang nasabing 
kuhang larawan ng inyong obra. 

• Walang filter o beauty effect 
• Hindi naka-HDR 
• Hindi naka-color grade 
• Hindi over at under expose 

3. Hindi rin dapat bumaba sa 3MB file size ang kuhang larawan. 

4. Dalawang {2) malinaw na larawan ang inyong ipapasa; 
a. Kuhang larawan ng inyong obra (Full frame) 
b. Kuhang larawan na hawak ng kahalok ang kanyang obra 

5. Hindi lalagyan ng pangalan o anumang text sa mismong kuhang 
larawan ng inyong obra. 

6. Walang kahit anong watermark mula sa mobile camera o sa kumuha ng 
larawan. 

7. lpapasa ang kuhang larawan kasabay ng detalye ng kalahok. lpadadala ito 
sa email ng pandayanpostermaking@gmail.com 
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8. Makatatanggap ng kumpirmasyon mula sa aming email oras na 

matanggap namin ang inyong ipinadalang email. 
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Pandayan Bookshop Poster Making Contest- Invitation 
2 messages 

Amor Dionisio <amorj.dionisio@gmail.com> 
To: nuevavizcaya.depedro2@gmail.com 

Mabuhay po! 
Maam Llana isang magandang araw po. 

Fri, Sep 24, 2021 at 4:37 PM 

Kami po sa Pandayan Bookshop ay nagsasagawa ng paligsahan sa poster na ang tema ay "Kapag binenta mo boto 
mo, binenta mo kinabukasan mo". Para po ito sa edad labinlima hanggang dalawampu't lima (15-25yrs old) Ang 
pagpapasa po ng obra ay nagsimula nuong Setyembre 15 at magtatapos hanggang Octobre 15. 
Humihingi po kami ng inyong suporta na maidaloy po sana ito sa inyong mga mag-aaral na nasasakupan ng inyong 
tanggapan. 

Kalakip po ang aming liham, contest mechanics at gabay sa pagpapasa ng obra. 

Anuman pong katanungan nakalakip po ang aking contact number. 

Maraming salamat pol 

Am or J. Dionisio-Pangkat Once 
Institution Network Program Director 
Email Address: amorj.dionisio@gmail.com 
Contact # 09985999254 
Pandayan Bookshop 
Nasa Puso ang Paglilingkod! l • 
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Gabay sa pagpapadala ng obra.jpg 
817K 

.@) Poster Making Contest Letter DepEd Nueva Viscaya.doc 
1516K 

tj PMC2021 Mechanics 2pages.pdf 
6395K 

Nueva Vizcaya <nuevavizcaya@deped.gov.ph> 
To: Amor Dionisio <amorj.dionisio@gmail.com> 

Acknowledged 
[Quoted text hidden] 

Mon, Sep 27, 2021 at 1:43 PM 
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