Pravidlá súťaže o najlepší štatistický plagát
Kto sa môže zúčastniť?
 tímy 2 – 3 študentov (nie je povolené, aby súťažný plagát tvoril iba jeden žiak alebo
študent)
 dve vekové kategórie:
 žiaci narodení v roku 1999 a mladší (ISCED2)
 študenti narodení v roku 1996 a mladší (ISCED3)
 každý žiak alebo študent sa môže zúčastniť iba v jednom súťažnom tíme a urobiť iba
jeden plagát
 súťažné plagáty musia byť predložené učiteľmi – vedúcimi súťažiacich tímov
národnému koordinátorovi súťaže
(http://iase-web.org/islp/People.php?=Country_Coordinators)
 účasť je bezplatná
Kedy?
Národné kolo súťaže
 súťažné plagáty musia byť predložené národnému koordinátorovi
 víťazný tím národného kola súťaže bude vyhlásený najneskôr

do 1.2.2015
14.03.2015

Medzinárodné kolo súťaže
 ceny víťazom budú udelené na 60. Svetovom štatistickom kongrese, ktorý sa bude
konať v roku 2015 v Rio de Janeiro v Brazílii 26. – 31. 07.2015

Plagáty
 plagáty môžu byť na ľubovoľnú tému, avšak, mali by však odrážať alebo ilustrovať
využitie, analýzu, interpretáciu a komunikáciu štatistík a štatistických informácií
a poznatkov
 pri plánovaní projektov, ktoré tvoria podstatu plagátov, je dôležité vziať do úvahy
pravidlá súťaže, ktoré objasňujú vzdelávacie ciele
 použité dáta môžu byť zozbierané súťažiacimi tímami, prípadne zozbierané
a publikované niekým iným (v tom prípade musia byť na plagáte uvedené zdroje)
 plagáty môžu byť v akomkoľvek jazyku

 plagáty nesmú obsahovať žiadne citlivé údaje o žiakoch, študentoch, ktorí ich
predkladajú alebo tiež o škole, ktorú navštevujú
 plagáty z predchádzajúcich medzinárodných súťaží o najlepší štatistický plagát nie sú
povolené
 plagáty musia mať originálny dizajn a musia byť vytvorené žiakmi (študentmi)
 plagáty musia byť dvojrozmerné (jeden list) a jednostranné
 maximálna veľkosť je A1 (841 mm x 594 mm alebo 33,1 do 23,4 x v) a maximálna
veľkosť súboru je 10 MB
 všetky príspevky sa stávajú vlastníctvom ISI a nebudú vrátené po predložení
súťažných plagátov
 odoslaním súťažného plagátu, žiaci (študenti) dávajú súhlas k ich spracovaniu,
plagáty môžu byť zobrazované na rôznych konferenciách ISI, špeciálnych akciách, v
publikáciách a propagačných materiáloch, tiež v elektronickej podobe na internete

