BUWAN NG WIKA 2022 TIKTOK CHALLENGE
KAWANI NG GOBYERNO EDISYON
Ano?
Buwan ng Wika 2022 Tiktok Challenge Kawani ng Gobyerno Edisyon
Sino-sino ang
Lahat ng mga kawani ng PSHS-CMC maliban sa Unit Pangwika
pwedeng sumali?

Paano sumali?

1. May Tiktok account.
2. Ang bawat entry ay dapat nakatuon sa tema ng Buwan ng Wika 2022: Filipino at mga
Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha
3. Isang (1) entry lamang ang maaaring ipasa.
4. Ang mga kalahok ay maaaring sumali bilang indibidwal o isang pangkat na may dalawa
o tatlong miyembro lamang. Limang (5) panalong entry ang kukunin mula sa faculty at
lima (5) rin mula sa staff.
5. Gumawa ng Tiktok gamit ang musikang Panalo ni Ez Mil sa link na:
https://www.youtube.com/watch?v=uJSbt6cPbmA (0:07-0:41s)
6. Gawing tunay na pangalan ang username ng Tiktok (sa pagsumite) upang mapatunayan
na sariling account ito ng kalahok.
7. Ang bawat ipapasang entry ay dapat orihinal. Walang anumang copyrighted material,
video footages, soundtrack, artworks, recordings at iba pang materyal ang makikita.
8. Ang pasahan ay hanggang 5:00pm ng ika-15 ng Agosto 2022, sa submission link na:
https://drive.google.com/drive/folders/1i6LIFjMZM-_sKJaCpZimNEGIoWnkH60t
9. Hanapin ang folder ng inyong pangkat at i-upload ang Tiktok. Ang filename ay dapat
nasa ganitong format: Pangkat – Apelyido
Halimbawa: Staff – Santos o Faculty - Cruz
10. Ang mga entry na may hindi angkop na wika, o kakikitaan ng infringing copyright laws,
ay awtomatikong matatanggal sa listahan ng posibleng mananalo.
11. Ang desisyon ng punong inampalan ay pinal at hindi na mababago.
Pamantayan:
Kaugnayan sa Tema – 35%
Nilalaman – 35%
Pagiging Malikhain – 30 %

Magkano ang
premyo?

5 - Faculty – 100.00
5 - Staff – 100.00

Kailan malalaman
kung sino-sino ang Sa INSET, Agosto 16-19, 2022.
nanalo?

Kung may mga katanungan, mangyaring sumangguni kay:
Ms. May Flor M. Zaldivar
Postal Address: Nangka, Baloi, Lanao del Norte 9217
Website: http://cmc.pshs.edu.ph

-

mfmzaldivar@cmc.pshs.edu.ph
Tel. Nos.(063) 221-7463
Email:records@cmc.pshs.edu.ph

