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II Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Ryga/Łotwa 2014 
Eliminacje 

 

 

1. Organizatorem Eliminacji do II Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej 

w Rydze/Łotwa 2014 zwanych dalej „Eliminacje” jest Akademia Muzyczna im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki 

Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu. 

2. Przedmiotem Eliminacji jest wyłonienie reprezentantów Polski na II Międzynarodową 

Olimpiadę Muzyczną, która odbędzie się w Rydze/Łotwa w dniach 30.04-3.05.2014 

roku (ilość uczestników z każdego kraju UE, patrz: regulamin II Międzynarodowej 

Olimpiady Muzycznej Ryga/Łotwa 2014). 

3. Uczestnikiem Eliminacji może być uczeń szkoły ogólnokształcącej lub uczeń szkoły 

muzycznej I lub II stopnia. Uczestnicy zostaną przypisani do dwóch grup wiekowych: 

12-14 lat (grupa I) oraz 15-18 lat (grupa II). 

4. Eliminacje odbędą się 29 marca 2014 roku w siedzibie Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2 (o godzinie rozpoczęcia uczestnicy 

zostaną powiadomieni bezpośrednio e-mailem). 

5. Karta Uczestnika Eliminacji (w załączniku) powinna być wypełniona czytelnie 

(drukowanymi literami) i powinna zawierać: 

• wszystkie wymagane w niej informacje, 

• stempel szkoły, do której uczeń uczęszcza, 

• podpis dyrektora szkoły, ucznia, a także rodzica lub prawnego opiekuna, 

• podpis nauczyciela lub wychowawcy. 

6. Nieprawidłowo wypełniona Karta Uczestnika nie będzie przyjęta. 

7. Termin nadsyłania wypełnionych Kart Uczestnika Eliminacji II Olimpiady Muzycznej 

upływa dnia 22 marca 2014 roku.  

8. Zgłoszenia (skan) należy przysłać na adres mailowy:  

      g.konkol@amuz.gda.pl 

ad. dr Gabriela Konkol  

Sekretarz Jury 

9. Prace oraz występ uczestnika oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów. 

 

mailto:g.konkol@amuz.gda.pl


 2 

 

10. Rozstrzygnięcie Eliminacji i wyłonienie dwóch reprezentantów Polski na  

II Międzynarodową Olimpiadę Muzyczną w Rydze nastąpi najpóźniej do 2.04.2014 

roku. Wyniki zostaną przesłane na adresy mailowe szkół, których uczniowie 

uczestniczyli w Eliminacjach lub bezpośrednio do zainteresowanych.  

11. Decyzje jury są ostateczne. 

12. Udział uczestnika w Eliminacjach jest bezpłatny. 

13. Organizator Eliminacji nie pokrywa kosztów związanych z przyjazdem i pobytem 

uczestnika Eliminacji. 

14. Eliminacje składać się będą z trzech części w obu grupach wiekowych. W części 

pierwszej – teoretycznej (pisemna) odbędzie się słuchanie utworów muzycznych 

połączone z pytaniami teoretycznymi związanymi z tym utworem (patrz: regulamin II 

Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej Ryga/Łotwa 2014); w części drugiej – 

uczestnik powinien zaśpiewać dowolną piosenkę (patrz: regulamin II 

Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej Ryga/Łotwa 2014); w części trzeciej – 

uczestnik powinien wykonać własną kompozycję (patrz: regulamin II 

Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej Ryga/Łotwa 2014). 

15. W przypadku, gdy kompozycja przeznaczona jest do wykonania nie tylko przez 

uczestnika Eliminacji, to zapewnia on we własnym zakresie pozostałych 

wykonawców. 

16. Udział w Eliminacjach jest równoznaczny ze zgodą na przyjęcie regulaminu 

Eliminacji oraz regulaminu II Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej  

w Rydze/Łotwa 2014. 

17. W przypadkach nieuregulowanych regulaminem Eliminacji uczestnika obowiązuje 

regulamin II Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej w Rydze/Łotwa 2014. 

18. Szczegółowe informacje o II Międzynarodowej Olimpiadzie Muzycznej Ryga/Łotwa 

2014, patrz:  
Strona główna:  

http://muo2014riga.blogspot.de/ 

Przewodnik dla uczestnika: 

http://muo2014riga.blogspot.de/2014/02/guidelines-for-2nd-international-music.html 

Możliwe zadania i tematy:  

http://muo2014riga.blogspot.de/2014/02/possible-topics-covered-in-music.html 
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