Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych
ISLP 2014 - 2015
Zasady
Kto może wziąć udział?
• drużyna złożona z 2-3 uczniów (organizatorzy nie przyjmują plakatów wykonanych tylko przez

jednego ucznia),
• wyróżniono dwie kategorie wiekowe:
• uczniowie, którzy urodzili się w 1999 roku i młodsi (poziom gimnazjalny),
• uczniowie, którzy urodzili się w 1996 roku i młodsi (poziom ponadgimnazjalny),
• uczeń, może wziąć udział tylko w jednym projekcie i przygotować jeden plakat,
• plakat musi być wysłany przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu. Zasady prze-

syłania plakatu zostaną podane do końca października 2014 r.,
• adres mailowy do koordynatora krajowego konkursu: k.logwiniuk @ islp.edu.pl.

Kiedy?
ostateczny termin rejestracji

31 grudnia 2014 r.

przesłanie plakatów do krajowego koordynatora

do 13 lutego 2015 r.

ogłoszenie listy krajowych laureatów konkursu

14 marca 2015 r.

ogłoszenie listy międzynarodowych laureatów
konkursu

podczas międzynarodowej konferencji
w Rio de Janeiro, 26-31 lipca 2015 r.

Plakaty:
• na konkurs mogą być przygotowane plakaty o dowolnej tematyce badawczej. Praca powinna jed-

•

•
•

•
•
•
•

nak odzwierciedlać lub ilustrować przykłady wykorzystania analizy, interpretacji i przekazywania
danych statystycznych lub informacji statystycznych i wyników,
dane zaprezentowane na plakacie, mogą być: zebrane samodzielnie przez uczniów lub wcześniej
opublikowane przez kogoś innego (jeśli dane były wcześniej publikowane, na plakacie powinna
być zamieszczona informacja w postaci noty bibliograficznej - podane źródło danych),
plakat powinien być napisany w j. polskim i przetłumaczony na j. angielski (najlepiej zrobić je
jako dwa oddzielne pliki, które następnie należy razem spakować programem np. zip),
na plakacie nie powinno żadnych informacji dotyczących autorów, nauczycieli oraz szkoły.
nie można zgłaszać planktów, które brały udział w poprzednich edycjach,
zalecane jest aby tematyka plakatów była oryginalna, zilustrowana ciekawą grafiką. Wymagana
jest samodzielność uczniów,
plakat powinien być jednostronny: maksymalna wielkość jest to:A1 (841 mm x 594 m lub 33,1 w
x 23.4 in) i maksymalny rozmiar pliku to 10 MB,
wszystkie prace stają się własnością ISI (ang. International Statistical Institute - http://www.isiweb.org) i nie będą zwracane,

• przesyłając plakat, uczniowie wyrażają zgodę na ich upowszechnienie w publikacjach i mate-

riałach promocyjnych związanych z konkursem ISLP.

Informacje dodatkowe
• na stronie internetowej krajowego organizatora http://www.islp.edu.pl i na Fanpage:
https://www.facebook.com/feinMKS będą sukcesywnie umieszczane informacje dotyczące krajo-

wych eliminacji konkursu.

