
 

 

  1(1) 

 

 

 

 

ISLP Международен конкурс
за статистически плакат 2018 - 2019 г.

ПРАВИЛА

Кой може да участва?

Кога?

Плакатите

- Отбори от 2 - 5 участници (не се допуска участието на плакати, направени само от един участник)
- Три категории:
 1. Ученици, родени през 2003 г. или по-малки
 2. Ученици, родени между 2000 г. и 2002 г. вкл.
 3. Студенти в университет/колеж (без възрастови ограничения)
- Плакатите трябва да се изпратят от менторите на отборите до координатора
за България на e-mail: poster_competition@nsi.bg
- Вход - свободен, без такси за участие.

- Няма определена тема, за да отговаря плакатът на условията. Плакатите трябва да илюстрират
използването, анализа, тълкуването и представянето на статистически данни, статистическа
информация и констатации. При планиране на проектите за плакатите трябва да се вземат предвид
критериите за оценяване на конкурса за статистически плакат.
- Използваните данни могат да бъдат събирани от учениците или да са публикувани преди това
от Националния статистически институт, Евростат или друга чуждестранна статистическа
организация (ако се използват публикувани данни, източникът трябва да е цитиран в плаката).
- Плакатите могат да бъдат на български или чужд език.
- Плакатите трябва да са анонимни - не трябва да съдържат информация за участниците или
училищата, които са ги подали.
- Плакати от предишни международни конкурси не са разрешени.
- Плакатите трябва да са с оригинален дизайн и да са създадени от участниците.
- Плакатите трябва да са двуизмерни (на един лист) и едностранни: максималният размер е
А1 (841 мм х 594 мм), а максималният размер на файла е 10 МВ.
Ако плакатът е в електронен формат, размерът на шрифта трябва да е такъв, че ако е отпечатан
в размер А1, да е четлив от разстояние два метра.
- Всички изпратени файлове стават собственост на ISI и няма да бъдат върнати.
- Плакатите, получени след определения краен срок, няма да се допускат за участие.
- Изпращайки плакат за участие в конкурса, участниците дават съгласие за представянето му
от страна на организаторите на различни конференции, специални събития,
публикации и промоционални материали, както и в електронен формат в интернет.

Национален кръг
- Постерите се изпращат от менторите до НСИ не по-късно от 28.02.2019 г.
- Победителите от националния кръг ще се обявят на 25.03.2019 г.

Международен кръг
- Период на провеждане: от 1 април 2019 г. 
- Награждаване на победителите в трите категории на 62-рия световен статистически конгрес
в Куала Лумпур, Малайзия, 18 - 23.08.2019 г.


