Regulamin konkursu na pracę graficzną (infografikę): w kategorii III - klasy VI-VII
pt. „Statystyczny obraz Radymna” praca graficzna
Zadanie konkursowe:
Korzystając z wykazu bibliografii uzupełnij załączone ćwiczenie i na tej podstawie zobrazuj gminę miejską
Radymno za pomocą infografiki. Pracę należy wykonać używając dowolnego programu graficznego
z wykorzystaniem danych statystycznych.
Cele Konkursu:
promocja
Narodowego
Spisu
Powszechnego
Ludności
i
Mieszkań
2021
wraz
z trwającym na terenie gminy miejskiej Radymno w kwietniu 2020 spisem próbnym ,
- edukowanie uczniów w zakresie wykorzystywania zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako
źródła wiedzy o procesach społeczno – gospodarczych w ich regionie,
- popularyzacja wiedzy o statystyce,
- promowanie badań o statystyce.
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VII.
2. Plik z wypełnionym ćwiczeniem i wykonaną infografiką będą uczniowie przesyłać elektronicznie na adres
A.Klimek2@stat.gov.pl. w tytule wiadomości wpisując „Statystyczny obraz Radymna” oraz imię
i nazwisko i klasę (maksymalnie 8 Mb).
3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z regulaminem,
- sposób interpretacji wybranego tematu,
- jego oryginalność, estetyka i czytelność pracy, umiejętność analizy tematu,
- stopień wykorzystanych danych zawartych w opracowaniach wskazanych w bibliografii
4. Prace zgłaszane do konkursu stają się własnością organizatorów Konkursu.
Zgłoszenie swojej pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
- udział w Konkursie,
- postanowienia regulaminu Konkursu,
- przetwarzanie danych osobowych,
- wykorzystanie wykonanych infografik w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością,
w tym w szczególności w celu promocji Konkursu statystycznego pt. „Statystyczny obraz Radymna”
i popularyzacji idei spisu powszechnego.
5. Jury wybierze zwycięzców Konkursu i przyzna nagrody dla trzech najlepszych infografik.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów
wynikających z harmonogramu Konkursu.
6. Dyrektorzy szkół proszeni są o przekazanie uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) informacji
o zasadach przeprowadzania i Regulaminie Konkursu.
7. Termin przesłania prac: do 30 kwietnia 2020 r.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 8 maja 2020 r.
9. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
https://rzeszow.stat.gov.pl/spis-probny/ nie później niż 13 maja 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
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