
                                                            
 

 

 

Общи правила за европейския кръг на Европейската олимпиада по 

статистика (ЕОС) 
  

1. Регистрация 
 
В европейския кръг на ЕОС могат да участват до два отбора от всяка категория, 

класирали се на публичния конкурс за участие в европейската фаза на статистическата 

олимпиада.  

Категориите са: 

 

Категория А: ученици от Х - ХII клас 

Категория Б: ученици от VIII - IХ клас. 

  

 2. Задача 

  

Участващите отбори трябва да подготвят видеоклип с максимална 

продължителност две минути, в който да обяснят статистическа концепция. Темата на 

видеоклипа ще бъде обявена на 22 март 2021 г. в началото на публичния конкурс. За 

предпочитане е видеото да бъде на английски език, но ще бъдат приемани и 

видеоклипове на български език със субтитри на английски език. Независимо дали е на 

български или английски език, използването на субтитри е препоръчително. Заедно с 

видеоклипа участниците трябва да подготвят материал в .pdf формат на английски език, 

обясняващ мотивите и процеса на създаване на видеоклипа, потребителските групи, 

към които е насочен, използваните технически средства (и причините да ги изберат). 

Обемът на материала не трябва да надвишава 2000 думи и 4 страници. 
 
Отборите задължително трябва да включат източниците на данни и другите 

използвани материали (музика, изображения и т.н.) както във видеото, така и в pdf 

файла. Изброяването на източниците трябва да се появява в края на видеоклипа, като се 

позволяват допълнителни 10 секунди към двеминутната дължина на клипа единствено 

за да се покажат използваните източници. Това означава, че продължителността на 

видеоклипа не трябва да надвишава общо 2 минути и 10 секунди, разпределени, както 

следва: 2 минути основен видеоклип + максимум 10 секунди за изброяване на 

източниците на информация. 
 
3. Критерии за оценка 

 

При оценяването на видеоклиповете журито на европейския кръг на ЕОС ще 

вземе под внимание: 

• Креативност на видеото 

• Убедителност на посланието в съответствие с поставения въпрос 



                                                            
 

• Ефективност на видеото, така че посланието да достигне до по-широка 

аудитория 

• Съответствие между видеоклипа и придружаващия материал 

• Посочване на използваните източници (музика, изображения и др.). 

4. Награди 

Журито ще обяви класиралите се на първо, второ и трето място за всяка 

категория.  

Журито може да реши да не присъжда награда на представените видеоклипове.  

Всички участници от отборите, класирали се на първо място в европейския кръг 

(категории A и Б), и техните ментори ще получат следните награди: 
 
• Ваучер на стойност 400 евро 

• Комплект от публикации и рекламни материали от Евростат 

• Грамота. 
 
Церемонията по награждаването може да се проведе онлайн/виртуално или 

присъствено. Решението ще бъде обявено на по-късен етап и ще зависи от развитието 

на епидемичната обстановка и препоръките на здравните власти. 

В случай че официалната церемонията е присъствена, разходите по пътуването 

ще бъдат поети от организаторите. 

Ако ученик от спечелил отбор не е навършил 18 години по време на пътуването 

за церемонията, менторът трябва да е упълномощен от родителите и да поеме пълната 

отговорност за него по време на пътуването и престоя му по време на церемонията. 

 В случай че има два отбора победители с един и същ ментор, той ще получи 

само една награда. 

Отборите, класирани на второ и трето място, ще получат грамоти, 

удостоверяващи тяхното класиране. Всички останали участващи в европейския кръг 

отбори ще получат грамоти за участие.  

5. Календар 

Регистрация: 9 април 2021 г. 

Период на провеждане на европейския кръг: от 9 април до 7 май 2021 г. 

Обявяване на победителите: 26 май 2021 г. 

Награждаване на победителите: Датата и мястото на церемонията по 

награждаването ще бъдат обявени допълнително. 

 

 



                                                            
 

6. Публикуване на видеоклиповете 

Наградените или отличени видеоклипове ще бъдат представени на 

https://www.esc2021.eu заедно с имената на техните автори. Участниците дават 

предварително своето съгласие за използване на личните им данни, което могат да 

оттеглят по всяко време на олимпиадата, без това да засегне правото им на участие. 

Всички материали, предоставени за европейския кръг, ще се съхраняват в Евростат. 

При подготовката на видеоклиповете отборите не трябва да нарушават авторско 

право или търговска марка на трета страна или да нарушават правата на което и да е 

лице или организация. Организаторите на състезанието могат да поискат 

лицензите/доказателства за правото на използване на материалите на по-късен етап. 

Не се приема използването на реклами или промоции на фирми или продукти 

във видеоклиповете. Появяването на запазен знак като резултат от използването на 

свободен софтуер за изработването на видеото не се разглежда като реклама или 

промоция. 

В случай че във видеоклипа участват непълнолетни, менторът трябва да изпрати 

на организаторите на ЕОС заедно с видеоклипа и файлове във формат .pdf с декларация 

за съгласие, подписана от родител или законен настойник на всеки непълнолетен. 

Липсата на разрешения ще дисквалифицира видеоклипа. Отборите могат да поискат от 

организатора в страната им да им предостави формуляр за попълване.  

Всички материали, представени на европейския кръг на олимпиадата, могат да 

бъдат публикувани от Евростат и държавите от Европейската статистическа система. 

 

7. Промяна на правилата 

Организаторите си запазват правото при изключителни обстоятелства да правят 

промени в регламента или календара на европейския кръг на ЕОС, включително и да 

отменят състезанието, когато има основателна причина. Участниците ще бъдат 

информирани своевременно на сайта на олимпиадата: https://www.esc2021.eu .  

8. Приемане на правилата на европейския кръг на ЕОС 

 

Участието в европейския кръг на ЕОС означава приемане на всички условия на 

организаторите. 

 

https://www.esc2021.eu/
https://www.esc-2020.eu/

