
Pravidla soutěže 

Soutěž je určena studentům základních, středních a vysokých škol ve třech kategoriích:  

 kategorie studentů narozených v roce 2002 a mladších,  

 kategorie studentů narozených v roce 1999 a mladších,  

 kategorie studentů bakalářského studia nebo studia na vyšší odborné škole – bez omezení 

věku).  

Studenti soutěží ve 2–5 členných týmech. Týmy registruje do soutěže učitel. 

Soutěž má tři kola:  

 1. Školní kolo soutěže 
o registrace týmů učitelem od 1. do 30. 11. 2018 
o výroba statistických plakátů do 7. 1. 2019 
o hodnocení plakátů v rámci školy do 18. 1.  2019 
o zaslání vybraných plakátů do národního kola soutěže do 31. 1. 2019 

Do národního kola soutěže postupují nejlepší plakáty ze školních kol. Každá škola 
může odeslat pouze jeden plakát v dané věkové kategorii.  

 2. Národní kolo soutěže 
o hodnocení plakátů národní komisí do 22. 2. 2019 
o vyhlášení vítězů národního kola do 1. 3. 2019 
o zaslání nejlepších plakátů z každé kategorie do mezinárodního kola soutěže do 31. 3. 

2019 
o výstava a ocenění plakátů národního kola soutěže v sídle ČSÚ v Praze na Skalce do 

30 4. 2019 

 3. Mezinárodní kolo soutěže 
o vyhlášení vítězů mezinárodního kola soutěže na 62. světovém kongresu 

Mezinárodního statistického institutu v Malajsii v Kuala Lumpur (18.–23.8.2019).  
o zveřejnění vítězných plakátů na webových stránkách ISLP 

Téma letošního ročníku je libovolné. 

 Použitá data mohou být shromážděna samotnými studenty nebo mohou být využita dříve 
publikovaná data jiných autorů/institucí (ve druhém případě musí být zdroje na plakátu 
náležitě citovány). 

 Plakáty mohou být v libovolném jazyce.  

 Plakáty nesmějí obsahovat informace týkající se studentů nebo škol.  

 Není povoleno použití plakátů z jakýchkoliv jiných soutěží.  

 Plakáty musí mít originální design a musí být vytvořeny samotnými studenty.  

 Plakáty musí být dvourozměrné (jeden samostatný list) a jednostranné. Maximální povolená 
velikost je A1 (841 mm x 594 mm) nebo 2MB v případě elektronické podoby plakátu.  

 Všechny do soutěže přihlášené plakáty se stávají majetkem pořadatelů a nebudou vráceny.  

 Odevzdáním plakátu do soutěže udělují soutěžící automaticky souhlas s vystavováním své 
práce na konferencích pořádaných ISI, zvláštních akcích, v publikacích a propagačních 
materiálech a také na internetu v elektronické podobě.  

Oficiální pravidla soutěže najdete na stránkách International Association for Statistical Education. 

 

http://www.isi2019.org/
http://www.isi2019.org/
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Competition_rules

