INSKRYWINGSVORM
Kreatiewe
Skryfkompetisie
Daar moet 4 kopieë gestuur word van elke leerder se skryfwerk. Ons weet die oorspronklike moet in die leerder se
portefeulje bly dus stuur u Kopieë in.
Werk wat tussen Januarie tot Julie geskryf is, mag ingeskryf word.
Tipe skool (merk met X):
•

Laerskool Afrikaans Huistaal

•

Hoërskool Afrikaans Huistaal

•

Hoërskool Afrikaans Eerste Addisionele Taal

WAARVOOR SKRYF DIE SKOOL IN (DIE SKOOL KAN MEER AS EEN MERK) DUI DIE AANTAL WAT PER KATEGORIE
INGESTUUR WORD AAN.
•
•
•
•
•
•

KREATIEWE SKRYFWERK/SKRYFKUNS/SKILDERSKRYF
VERHALENDE OPSTEL
BESKRYWENDE OPSTEL
ARGUMENTERENDE/ BEREDENEERDE/ BESPIEGELENDE OPSTEL
LITERêRE OPSTEL
POëSie

Besonderhede: (Elke inskrywing moet die volgende inligting bevat)
Naam van skool:
Naam van Leerder:
Graad van Leerder:

Tipe Kreatiewe Skryfwerk

Naam van skakelonderwyser:

Selfoonnommer:

Verklaring deur skoolhoof/ Afrikaans onderwyser
Hiermee verklaar ek dat die inskrywing die leerders se eie werk is.
Ek aanvaar dat my skool se inskrywing gediskwalifiseer sal word indien dit anders blyk te wees.

Naam en van (drukskrif):

Handtekening:

Reëls en inskrywingsprosedure
Kreatiewe Skryfwerk wat tussen 1 Januarie 2019 en 31 Julie 2019 verskyn het, kan ingeskryf word.
Die sluitingsdatum vir inskrywings is 1 Augustus 2019.
Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal oor die uitslag van die kompetisie gevoer word nie.
Die uitslae sal 2 Sept bekend gemaak word en die Prysuitdeling sal 13 Sept of 8 Okt in Media Park wees.
Skole skryf hul beste leerders se Kreatiewe Skryfwerk in .
Vier afskrifte van elke inskrywing moet gekoerier word vir beoordeling.
Skole kan ook elektroniese inskrywings stuur na
skool@beeld.com
Beeld gee nie individuele terugvoer aan skole of leerders nie, maar deeglike algemene terugvoer en wenke sal na afloop
van die kompetisie beskikbaar gestel word.
Kompetisie inligting is beskikbaar by www.duxedmedia.com

Koerier alle inskrywings na:
Elize Engelbrecht
Beeld in Onderwys
Mediapark
Kingsway 69
Auckland Park

EN STUUR ELEKTRONIESE INSKRYWINGS NA: Elize Engelbrecht by skool@beeld.com

