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Evropske statistične igre 2017/18 

Splošna pravila za evropsko fazo Evropskih statističnih iger 
(European Statistics Competition ESC)  

1. Prijava 

Evropska faza Evropskih statističnih iger je odprta za skupine, ki so bile zmagovalke ali 
finalistke nacionalnih faz Evropskih statističnih iger in so jih njihove države predlagale za 
sodelovanje v evropski fazi. 

Vsaka država bo lahko predlagala do tri skupine za vsako kategorijo, kot je določeno z 
nacionalnimi pravili za nacionalno fazo Evropskih statističnih iger. 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). 

2. Naloga 

Sodelujoče skupine bodo morale posneti video, v katerem bodo skušale odgovoriti na 
vprašanje: »Zakaj je uradna statistika pomembna v naši družbi?« 

Videi lahko trajajo največ 2 minuti in naj bodo, če je le mogoče, v angleščini, vendar so 
lahko tudi v nacionalnem jeziku in opremljeni s podnapisi.  

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

3. Merila za ocenjevanje 

Pri ocenjevanju izbranih videov bo žirija evropske faze Evropskih statističnih iger 
upoštevala: 

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

4. Nagrade 

Žirija bo v vsaki od kategorij izbrala po enega zmagovalca, tj. po eno zmagovalno skupino. 
Žirija se lahko odloči, da predstavljenih videov ne nagradi. 

Vsak izmed članov vsake od  obeh zmagovalnih skupin v evropski fazi (ene iz kategorije A 
in ene iz kategorije B) in mentor vsake od teh skupin bo za nagrado dobil naslednje:  

 prenosnik  

 Eurostatove publikacije in promocijsko gradivo  

 diplomo zmagovalca  
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Nagrade bodo podeljene v okviru Evropske konference o kakovosti v uradni statistiki 
(Q2018), ki bo potekala v Krakovu  na Poljskem od 26. do 29. junija 2018. Mentorjem in 
dijakom zmagovalnih skupin poravnajo stroške poti v Krakov in nastanitve v Krakovu 
organizatorji Evropskih statističnih iger.  

Če so člani zmagovalne skupine med obiskom podelitve nagrad mlajši od 18 let, je mentor 
skrbnik mladoletnih oseb v svoji skupini ter prevzema vso odgovornost zase in za 
mladoletne osebe med obiskom in bivanjem na Poljskem.  

Če imata obe zmagovalni skupini istega mentorja, dobi ta le eno nagrado.  

Druge skupine, ki sodelujejo v evropski fazi, bodo dobile diplome.  

5. Koledar 

Prijave: od 9. do 13. aprila 2018. 

Obdobje preverjanja: od 16. aprila do 4. maja 2018. 

Objava zmagovalnih skupin: 23. maj 2018. 

Obisk konference Q 2018 v Krakovu na Poljskem: od 27. do 28. junija 2018. 

6. Objava videov 

Nagrajeni ali pohvaljeni videi bodo z imeni avtorjev objavljeni na spletni strani 
www.eso2018.eu. Udeleženci bodo ta pravila sprejeli in dovolili objavo svojih videov. Svoje 
soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki izhajajo iz sodelovanja v tem tekmovanju, lahko 
kadar koli prekličejo brez poseganja v katero koli drugo pravico, ki jim pripada v skladu z 
zakonom. Vsa gradiva, predstavljena v evropski fazi Evropskih statističnih iger, bo obdržal 
Eurostat. 

Videi ne smejo kršiti avtorskih pravic, ali pravic blagovnih znamk tretjih oseb, ali pravic 
katere koli fizične ali pravne osebe. Skupine smejo v svojih videih uporabljati le vsebine, za 
uporabo katerih so pooblaščene, tudi (brez omejitev) glasbo, slike, filmske posnetke in 
drugo intelektualno lastnino. Vsa gradiva, predstavljena v evropski fazi Evropskih 
statističnih iger, sme objaviti Evropski statistični sistem (ESS). 

7. Pridržek pravic 

Organizatorji evropske faze Evropskih statističnih iger si pridržuje pravico, da spremenijo 
pogoje evropske faze, predvsem datume, objavljene v koledarju, ali morda celo odpovejo 
tekmovanje, če bo za to obstajal upravičen razlog. Spremembe bodo objavljene na 
www.eso2018.eu. 

8. Sprejetje pravil za evropsko fazo Evropskih statističnih iger 

Predpostavlja se, da s sodelovanjem v evropski fazi Evropskih statističnih iger udeleženci 
sprejemajo vsa pravila.  

http://www.q2018.pl/
http://www.q2018.pl/
http://www.eso2018.eu/
http://www.eso2018.eu/

