
 
1. Prijava 

U europskoj fazi ESC-a mogu sudjelovati ekipe koje su među pobjednicima i/ili finalistima 
nacionalne faze ESC-a te su ih predložili njihovi nacionalni statistički uredi za sudjelovanje u 
europskoj fazi natjecanja. Ekipe će na natjecanju biti podijeljene u dvije kategorije: A i B. 
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).

Svaka država može predložiti dvije ekipe iz svake kategorije koje imaju pravo sudjelovati u 
europskoj fazi ESC-a. 

Ekipe koje sudjeluju u europskoj fazi ESC-a morat će pripremiti video u kojem će imati zadatak 
objasniti određeni statistički pojam. Ekipe će o temi videa biti obaviještene 29. ožujka 2019. 

Pisana objašnjenja u videu moraju biti na engleskom jeziku. Verbalna objašnjenja trebaju po 
mogućnosti biti na engleskom jeziku, a prihvatit će se i videi sa zvučnim zapisom na materinskom jeziku 
s engleskim podnaslovima. Bez obzira na jezik zvučnog zapisa, preporučuje se upotreba podnaslova. 

Video smije trajati najviše dvije minute. 

Osim videa, učenici trebaju pripremiti i PDF dokument na engleskom jeziku 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.

I video i PDF dokument uzet će se u obzir prilikom ocjenjivanja zadatka.

2. Zadatak 

Pri ocjenjivanju odabranih videa žiri europske faze ESC-a uzet će u obzir sljedeće kriterije:  

 • kreativnost videa 
 • uvjerljivost poruke u odnosu na temu 
 • učinkovitost videa u smislu prenošenja poruke 
 • usklađenost videa i PDF dokumenta.

3. Kriteriji ocjenjivanja 

 

Žiri će proglasiti jednog pobjednika te drugo i treće mjesto u svakoj 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:      

 • poklon bon u vrijednosti od 400 €
 • publikacije i Eurostatov promotivni materijal 
 • diplomu. 

Nagrade će se pobjednicima uručiti na svečanoj dodjeli nagrada 11. lipnja 2019 u sjedištu 
Eurostata u Luksemburgu. Troškove putovanja i smještaja za mentore i učenike pobjedničkih 
ekipa snosit će organizatori ESC-a.

4. Nagrade 

Opća pravila europske faze Europskoga statističkog natjecanja 
(ESC) 2019.



Ako će u pobjedničkim ekipama biti učenika koji će biti mlađi od 18 godina u vrijeme 
putovanja na svečanu dodjelu nagrada, zadaća mentora uključivat će brigu o maloljetnicima 
u svojoj ekipi te će mentori snositi potpunu odgovornost za sebe i maloljetne učenike 
tijekom putovanja i boravka u mjestu održavanja svečane dodjele nagrada. 

Ako dvije pobjedničke ekipe imaju istog mentora, on će primiti samo jednu nagradu. 

Ostale ekipe koje su sudjelovale u europskoj fazi ESC-a dobit će diplomu.

 

Razdoblje za prijavu: od 1. travnja do 15. svibnja 2019.  

Razdoblje za rješavanje zadatka: od 1. travnja do 15. svibnja 2019.  

Proglašenje pobjedničkih ekipa: 5. lipnja 2019. 

Svečana dodjela nagrada: 11. lipnja 2019., Luksemburg

5. Kalendar 

6. Objavljivanje radova

Nagrađeni videi ili oni koji su dobili pohvalu objavit će se na internetskoj stranici 
www.esc2019.eu. 

Nagrađeni videi objavit će se uz navođenje imena ekipa i njihovih država. Sudjelujući u 
europskoj fazi ESC-a, sudionici dopuštaju objavljivanje videa uz navođenje imena ekipe i 
države.

Video ne smije kršiti bilo koja autorska prava ili zaštitni znak treće strane te prava bilo koje 
osobe ili subjekta. Ekipe se u svojem videu smiju koristiti samo sadržajem za čije 
korištenje imaju odobrenje, uključujući, bez ograničenja, glazbu, slike, filmske isječke i 
druge oblike intelektualnog vlasništva.

Ako se u videu pojavljuje maloljetna osoba, ekipa mora organizatoru ESC-a zajedno s 
videom i PDF dokumentom poslati odobrenje za pojavljivanje maloljetne osobe u videu 
koje je potpisao nositelj roditeljskog prava. U slučaju da ekipa ne pošalje navedeno 
odobrenje, video će se diskvalificirati. Ekipe mogu zatražiti obrazac za odobrenje od 
organizatora natjecanja u svojoj državi.

Europski statistički sustav (ESS) ima pravo objaviti sve materijale korištene u europskoj 
fazi ESC-a.

7. Zadrzavanje prava 
Organizator europske faze ESC-a zadržava pravo na promjenu uvjeta europske faze 
ESC-a, posebno datuma navedenih u kalendaru, ili čak njegova otkazivanja, ako za to 
postoji opravdani razlog. Sve promjene moraju se objaviti na internetskoj stranici 
www.esc2019.eu.

 
8. Prihvacanje pravila europske faze ESC-a 

Prihvaćanje ovih pravila preduvjet je za sudjelovanje u europskoj fazi ESC-a.


