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Splošna pravila za evropski del tekmovanja 

Evropske statistične igre 2019 
(European Statistics Competition, ESC) 

 

1. Prijava 

V evropskem delu tekmovanja Evropske statistične igre lahko sodelujejo 
zmagovalne ekipe in finalisti nacionalnega dela tekmovanja, ki so jih njihove 
države predlagale za sodelovanje v evropskem delu tekmovanja. 
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah. V kategoriji A bodo dijaki iz 
zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (približna starost 16–18 
let), v kategoriji B pa dijaki iz prvih dveh letnikov srednješolskega 
izobraževanja (približna starost 14–16 let). 

Vsaka država lahko iz vsake kategorije predlaga največ dve ekipi.    

2. Naloga 

Vsaka sodelujoča ekipa bo morala posneti video, v katerem bo treba 
razložiti določen statistični koncept. Tema videa bo sodelujočim ekipam 
posredovana 29. marca 2019.  

Pisne razlage v videu morajo biti v angleščini. Zaželeno je, da bi bile 
govorjene razlage v videu prav tako v angleščini, čeprav bodo sprejeti tudi 
videi v nacionalnem jeziku s podnapisi v angleščini. Ne glede na to, v 
katerem jeziku bodo povedane razlage v videu, priporočamo, da so videi še 
dodatno opremljeni tudi s podnapisi. 

Videi lahko trajajo največ dve minuti.  

Poleg videov bodo morali udeleženci pripraviti tudi spremljevalni dokument v 
zapisu pdf. V njem bodo razložili, kako so video ustvarjali in tudi to, katere 
uporabnike želijo z njim doseči; razložiti bodo morali tudi, katere tehnike so 
pri tem uporabili, in utemeljiti izbiro, navesti razloge za uporabo posamezne 
tehnike, postopek odločanja, vire statističnih podatkov (če jih bodo 
uporabili). Dokument lahko obsega največ 2.000 besed na največ 4 
straneh.  

Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala tako video kot vsebino dokumenta s 
pojasnili v zvezi s pripravo videa.  
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3. Merila za ocenjevanje 

Pri ocenjevanju izbranih videov bo žirija evropskega dela tekmovanja 
Evropske statistične igre upoštevala: 

- kreativnost videa, 
- razumljivost in prepričljivost sporočila glede na določeno temo, 
- učinkovitost videa za posredovanje sporočila, 
- skladnost med dokumentom v zapisu pdf in videom. 

4. Nagrade 

Žirija bo v vsaki od kategorij izbrala eno zmagovalno ekipo ter razglasila 
ekipe, ki se bodo uvrstile na drugo in tretje mesto. Žirija se lahko odloči, da 
predstavljenih videov ne nagradi. 

Vsak član obeh zmagovalnih ekip evropskega dela tekmovanja (ene iz 
kategorije A in ene iz kategorije B) ter oba mentorja bodo nagrajeni:  

 z darilnim bonom (v vrednosti 400 EUR)  

 z Eurostatovimi publikacijami in promocijskim gradivom,  

 z diplomo zmagovalca.  

Zmagovalci bodo svoje nagrade prejeli na podelitveni slovesnosti. Kraj in 
čas slovesnosti še nista določena in bosta objavljena pravočasno. Stroške 
poti in nastanitve v kraju podelitvene slovesnosti bodo za mentorje in dijake 
zmagovalnih ekip poravnali organizatorji Evropskih statističnih iger. 

Če bodo člani zmagovalne ekipe ob udeležbi na podelitvi nagrad mlajši od 
18 let, bo mentor hkrati tudi skrbnik mladoletnih oseb v svoji ekipi in bo zanje 
prevzel vso odgovornost v času  potovanja in bivanja v kraju slavnostne 
podelitve.  

Če bosta imeli obe zmagovalni ekipi istega mentorja, dobi ta le eno nagrado.  

Drugo- in tretjeuvrščene ter vse ostale ekipe, ki bodo sodelovale v 
evropskem delu tekmovanja, bodo dobile diplome.  

 

5. Koledar 

Prijave: od 1. aprila do 15. maja 2019. 

Priprava finalnega videa: od 1. aprila do 15. maja 2019. 

Objava zmagovalnih ekip: 5. junij 2019. 

Slovesna podelitev nagrad: 11. junij 2019 v mestu Luksemburg. 
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6. Objava videov 

Nagrajeni ali pohvaljeni videi bodo z imeni ekip in navedbo države, iz katere 
ekipa prihaja, objavljeni na mednarodni spletni strani tekmovanja: 
www.esc2019.eu. Udeleženci s svojim sodelovanjem na tekmovanju 
dovoljujejo objavo svojih videov, ki bo vključevalo navedbo imena ekipe ter 
države.  

Videi ne smejo kršiti avtorskih pravic, ali pravic blagovnih znamk tretjih oseb, 
ali pravic katere koli fizične ali pravne osebe. Ekipe smejo v svojih videih 
uporabljati le vsebine, za uporabo katerih so pooblaščene, tudi glasbo, slike, 
filmske posnetke in drugo intelektualno lastnino (vse brez omejitev).  

Če se v videu pojavljajo mladoletne osebe, mora ekipa, ki je avtorica takega 
videa, poslati organizatorju ESC skupaj z videom in datoteko v zapisu pdf 
tudi dovoljenje skrbnikov v videu nastopajočih mladoletnih oseb, da tem 
osebam dovoljujejo nastopanje v videu. Video, ki ne bo opremljen s takim 
dovoljenjem, bo zavrnjen. Ekipe lahko organizatorje v svojih državah prosijo, 
da jim za ta namen priskrbijo ustrezne obrazce.    

Vsa gradiva, predstavljena v evropskem delu tekmovanja Evropske 
statistične igre, sme objaviti Evropski statistični sistem (ESS). 

7. Pridržek pravic 

Organizatorji evropskega dela tekmovanja Evropske statistične igre si 
pridržujejo pravico, da spremenijo pogoje tega dela tekmovanja, predvsem 
datume, objavljene v koledarju, ali morda celo odpovejo tekmovanje, če bi 
za to obstajal upravičen razlog. Spremembe bodo objavljene na mednarodni 
spletni strani za tekmovanje: www.esc2019.eu. 

8. Sprejetje pravil za evropski del tekmovanja Evropske 
statistične igre  

Predpostavlja se, da udeleženci s sodelovanjem v evropskem delu 
tekmovanja Evropske statistične igre sprejemajo vsa pravila tega 
tekmovanja.  

http://www.esc2019.eu/
http://www.esc2019.eu/

