Opća pravila europske faze Europske statističke olimpijade (ESO}

t PrLJava

U europskoj fazi Europske statističke olimpijade (ESO) mogu sudjelovati ekipe koje su među
pobjednicima ili finalistima nacionalne faze ESO-a te su predložene od strane nacionalnih
statističkih ureda za sudjelovanje u europskoj fazi natjecanja.

Svaka država može predložiti tri ekipe po kategoriji, kako je definirano općim pravilima
nacionalne faze ESO-a. Kategoriju A čine učenici koji pohađaju posljednje dvije godine srednje
škole (oko 16-18 godina), a kategoriju B čine svi ostali učenici koji pohađaju srednju školu (oko
14-16 godina).

2. Zadatak
Ekipe koje sudjeluju na ESO-u morat će pripremiti video u kojem će pokušati odgovoriti na
pitanje: "Zašto je službena statistika važna u našem društvu?"
Video treba, po mogućnosti, biti na engleskom jeziku, a prihvatit će se i video na nacionalnom
jeziku s engleskim podnaslovima.
Video smije trajati najviše dvije minute.
Osim videa, učenici trebaju pripremiti i PDF dokument u kojem će objasniti proces stvaranja
videa, navesti ciljne skupine korisnika do kojih žele doprijeti svojom porukom, korištene tehnike
pri izradi videa i razloge zbog kojih su korištene, objasniti proces donošenja odluka i zaključaka,
navesti izvore statističkih podataka ako su korišteni itd. Pripremljeni dokument može imati
najviše 2 000 riječi na najviše četiri stranice.
Video ne smije kršiti bilo koja autorska prava ili zaštitni znak treće strane te prava bilo koje osobe
ili subjekta. Ekipe u svojem videu smiju koristiti samo sadržaj za čije korištenje imaju odobrenje,
uključujući, bez ograničenja, glazbu, slike, filmske isječke i druge oblike intelektualnog vlasništva.

3. Krib<irLJi og<Zf1jivanja
Pri ocjenjivanju odabranih videa žiri europske faze ESO-a uzet će u obzir sljedeće:
•
•
•
•

kreativnost videa
uvjerljivost poruke u odnosu na postavljeno pitanje
učinkovitost videa u smislu prenošenja poruke
usklađenost PDF dokumenta i videa.

4. Nagrad<z
Žiri će proglasiti jednog pobjednika po kategoriji. Žiri može odlučiti da neće dodijeliti nijednu
nagradu predstavljenim videima.

Svaki član i mentor dviju pobjedničkih ekipa europske faze (kategorije A i B) dobit će sljedeće nagrade:
• prijenosno računalo
• publikacije i Eurostatov promotivni materijal
• diplomu za pobjednika.
Svečana dodjela nagrada održat će se na Europskoj konferenciji o kvaliteti službene statistike
(Q2018), koja će se održati u Krakovu (Poljska) od 26. do 29. lipnja 2018. Troškove putovanja
smještaja za mentore i učenike pobjedničkih ekipa u Krakov snosit će organizatori ESO-a.
Ako u pobjedničkim ekipama ima učenika koji su mlađi od 18 godina u vrijeme putovanja na
svečanu dodjelu nagrada, mentor će se brinuti o maloljetnicima u svojoj ekipi te će snositi
potpunu odgovornost za sebe i maloljetne učenike tijekom putovanja i boravka u Poljskoj.
Ako dvije pobjedničke ekipe imaju istog mentora, on će primiti samo jednu nagradu.
Ostale ekipe koje su sudjelovale u europskoj fazi dobit će diplomu.

5. Kalmdar
Razdoblje za prijavu: od 9. do 13. travnja 2018.
Razdoblje za rješavanje zadatka: od 16. travnja do 4. svibnja 2018.
Proglašenje pobjedničkih ekipa: 23. svibnja 2018.
Putovanje na Q2018 u Krakov, Poljska: od 27. do 28. lipnja 2018.

6. Objav9ivanj<i radova
Nagrađeni videi ili oni koji su dobili pohvalu objavit će se na internetskoj stranici
www.eso2018.eu, uz navođenje imena i prezimena njihovih autora. Sudionici će prihvatiti ova
pravila i dopustiti objavu svojega videa. Sudionici mogu u svakom trenutku opozvati svoj
pristanak na obradu osobnih podataka dobivenih tijekom njihova sudjelovanja na ovom
natjecanju, ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo koje im pripada u skladu s primjenjivim
zakonom. Sve materijale korištene u europskoj fazi ESO-a zadržava Eurostat.

7. Zadržavanj<i prava
Organizacija europske faze ESO-a zadržava pravo na promjenu uvjeta europske faze ESO-a,
posebno datuma navedenih u kalendaru, ili čak njegova otkazivanja, ako postoji opravdani
razlog. Te promjene moraju se objaviti na internetskoj stranici www.eso2018.eu.

8. Prihvaćar]<i pravila <lll'opsk<i faz<i ESO-a
Prihvaćanje ovih pravila preduvjet je za sudjelovanje u europskoj fazi Europske statističke
olimpijade (ESO).

