Общи правила за публичния конкурс за участие в Европейската фаза на
статистическата олимпиада

Право на участие в публичния конкурс за участие в Европейския кръг на
олимпиадата имат първите 5 отбора във всяка от категориите, класирани в националния
кръг.
Всеки отбор, който има право на участие в конкурса, ще получи покана.
Отборите, които потвърдят своето участие, ще получат темата, по която ще работят по
време на европейския кръг на олимпиадата. Целта на конкурса е да се изберат по два
отбора в категория, който ще представи България на финалния етап.
В рамките на 13 дни - от 19 март до 01 април 2021 г. всеки отбор трябва да подготви 2
презентации:



Представяне на отбора и мотивите за участие в олимпиадата
Представяне на идеен проект за изготвяне на видеоклип по изпратената тема

До края на 13 дневния период - 01 април 2021 г., всички презентации трябва да бъдат
изпратени на организаторите.
На 3 април 2021 г. презентациите ще бъдат публикувани на сайта на олимпиадата, в
рубрика - Публичен конкурс.
От 3 до 13 април ще може да се гласува онлайн за предпочитания отбор. В същия
период презентациите ще бъдат оценени и от жури.

Изборът на участниците за Европейския кръг на статистическата олимпиада ще се
извърши чрез формиране на класирането на идейния проект и отбора като сбор от двете
оценки:



Онлайн гласуване - 25%
Оценка на журито - 75%

На 15 април 2021 г. ще бъдат обявени резултатите.
Класираните на първите две места отбори в съответната категория ще има за задача да
изработят двеминутен видеоклип по представената идея, с който ще участва в
Европейския кръг на статистическата олимпиада.

Организаторите си запазват правото при изключителни обстоятелства да правят
промени в регламента или календара на публичния конкурс за участие в Европейската
фаза на статистическата олимпиада, включително и отменянето на състезанието, когато
има основателна причина. Участниците ще бъдат информират своевременно на сайта
на олимпиадата: https://www.nsi.bg/esc-2021/
Участието в публичния конкурс означава приемане на всички условия на
организаторите.

