Europejski Konkurs Statystyczny
eliminacje do części europejskiej 2019/2020
Zadaniem finałowym części europejskiej Konkursu jest przygotowanie 2-minutowego filmu oraz krótkiego
dokumentu PDF (maksymalnie 2000 słów i maksymalnie 4 strony) wyjaśniającego proces tworzenia filmu,
zastosowane techniki (i powody ich używania), proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych
(w przypadku korzystania z nich).
Preferowane jest, aby film był w języku angielskim. Jeśli będzie w języku polskim musi posiadać napisy w języku
angielskim. Dokument powinien zostać przygotowany w języku angielskim.
Film nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych stron trzecich ani naruszać praw żadnej osoby ani
podmiotu. Zespół musi mieć pewność, że wykorzystuje w swoich filmach tylko treści, do których używania jest
uprawniony, w tym między innymi muzykę, zdjęcia, klipy filmowe i inną własność intelektualną.
Jury europejskiej części Konkursu podczas oceny filmu będzie brało pod uwagę:


kreatywność



przekonujący przekaz będący odpowiedzią na zadany temat



skuteczność filmu w dotarciu do odbiorcy,



zgodność między dokumentem PDF a filmem.

Temat filmu: Młodzi ludzie w Europie
Jako finaliści krajowej części Europejskiego Konkursu Statystycznego zostaliście zaproszeni przez Ministerstwo
Młodzieży w Waszym kraju, aby przedstawić problemy młodych ludzi w Waszym kraju/regionie.
Opierając się (oczywiście!) na oficjalnych statystykach, przedstawcie te problemy w postaci 2-minutowego filmu.
Uwzględnijcie elementy porównania z młodymi ludźmi z innych krajów europejskich.

WAŻNE! Z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy, abyście filmy
przygotowywali ZDALNIE, bez spotkań i kontaktów osobistych

Prosimy o informację zwrotną o podjęciu pozytywnej lub negatywnej decyzji o udziale zespołu
w europejskiej części Europejskiego Konkursu Statystycznego drogą mailową na adres
eks@stat.gov.pl, najpóźniej do 10 kwietnia 2019 r.

Termin przesłania filmu do GUS: 25 maja 2020 r.
Tekst oryginalny zadania:
Young people in Europe
As one of the champions of the national statistical competition, you are invited by the Ministry of Youth in your
country to present the issues facing young people in your country/region. Drawing on official statistics,
demonstrate these issues in a video (duration 2:00 minutes). Include some elements of comparison with young
people in other European countries.

Nagrodzone lub wyróżnione filmy zostaną zamieszczone nieodpłatnie na stronie https://www.esc-2020.eu/
Przystępując do europejskiej części EKS, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację filmów i swoich danych
osobowych. Mogą w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w wyniku
udziału w EKS bez utraty przysługujących im praw przesyłając informację na adres email esc@ine.es.

Kalendarium części europejskiej:





8 kwietnia – 25 maja 2020 r.
Praca zespołowa nad filmem
25 maja 2020 r.
Termin przesłania filmów
1 – 8 czerwca 2020 r.
Głosowanie on-line i ocena filmów przez jury
16 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie wyników części krajowej na stronie www
Przekazanie informacji zespołom, które przejdą do etapu europejskiego Konkursu



15 lipca 2020 r.
Deadline na przesłanie filmów
Ogłoszenie wyników europejskiej części EKS – terminu jeszcze nie ustalono
Ceremonia wręczenia nagród, Budapeszt – terminu jeszcze nie ustalono

Oczywiście jak zwykle chcielibyśmy się z Wami spotkać w Warszawie lub okolicach Warszawy na gali
wręczenia nagród, wykładach i warsztatach. W tym roku jednak jesteśmy uzależnieni od rozwoju
sytuacji związanej z epidemią. Wciąż jednak mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję Was gościć 

Powodzenia!!!

