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Правила на конкурса за плакат на МПСГ- 2014−2015  

Кой може да участва? 

– Екипи от 2-3 ученика (ние не допускаме плакати, направени само от един ученик) 

– Две категории: 

– ученици, родени през 1999 и по-млади (от прогимназия или горния курс на 

общообразователно училище) 

– ученици, родени през 1996 и по-млади (от горния курс на средното училище) 

 

– Учениците могат да участват само в един екип и да направят само един плакат 

– Плакатите трябва да бъдат изпратени от учителите на координаторите в страните за влизане в 

Националния конкурс  

(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators) 

– Безплатен вход 

Кога? 

– Национални конкурси 

– Предаване на постери на координаторите на МПСГ/ISLP в страните  зависи от държавите  

– Обявяване на националните победители  14.3.2015 (най-късно) 

– Международен конкурс 

– Награждаване на 60-ти Световен статистически конгрес на   

Международния статистически институт Рио де Жанейро,  

Бразилия 2015    26–31 July 2015 

Плакати 

– Плакатите могат да бъдат на всяка тема. Все пак, те трябва да отразяват или илюстрират 

използване, анализ, тълкуване и съобщаване на статистики или статистическа информация и 

констатации. При планирането на проекти, върху които плакатите са основани, е важно да се 

вземат предвид правилата за оценяване на Конкурса за плакат на МПСГ/ISLP, който изяснява 

тези образователни цели. 

– Използваните данни могат да бъдат събрани от учениците или да са вече публикувани от някой 

друг (ако данните са публикувани, източникът им трябва да бъде цитиран в плаката) 

– Плакатите могат да бъдат на всеки език 

– Постерите трябва да бъдат без насока т. е. те не трябва да съдържат информация за ученици или 

училища, които са ги изпратили 

– Плакати от предишни международни конкурси не се допускат 

– Плакатите трябва да бъдат с оригиналния дизайн и творба на учениците 

– Плакатите трябва да бъдат двумерни (един лист) и едностранни: максималният им размер е A1 

(841 mm x 594 mm или  33.1 in x 23.4 in),  максималният размер на файла е 10 MB 

– Всички записи стават собственост на Международния статистически институт (МСИ/ISI) и няма 

да бъдат връщани 

– С предоставянето на един плакат, учениците дават разрешение  да бъде показвана тяхната 

работа на различни конференции на МСИ/ISI, специални събития, в публикации и рекламни 

материали, и в електронен формат в интернет 

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators

