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REGULAMIN  

(tłumaczenie z języka angielskiego; oryginalny tekst w dalszej części dokumentu) 

1. Z uznaniem dla wzrastającego znaczenia muzyki na polu kultury i kształcenia 
ogólnego młodych ludzi, i z zamiarem ulepszenia kontaktów międzynarodowych na 
polu edukacji muzycznej w szkołach, międzynarodowa olimpiada będzie organizowana 
dla uczniów gimnazjów i liceów. Olimpiada nazywać się będzie III Międzynarodową 
Olimpiadą Muzyczną Klaipėda 2016 i będzie rywalizacją pomiędzy poszczególnymi 
uczestnikami. 

2. III Międzynarodowa Olimpiada Muzyczna Klaipėda 2016 dla uczniów szkół 
ogólnokształcących będzie organizowana przez Litewskie Ministerstwo Edukacji i 
Nauki [Lithuanian Ministry of Education and Science], Litewskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Muzyki [Lithuanian Music Teachers’ Association], Uniwersytet w 
Kłajpedzie [Klaipėda University] oraz Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Muzyki w 
Szkole [European Association for Music in Schools].  
 
3. Cele Olimpiady jest: 

• Wzmocnić pozycję edukacji muzycznej, jako kreatywnego przedmiotu  
w międzynarodowym Curriculum (programie), 

• Zmotywować muzykalnie utalentowanych młodych ludzi i zaoferować im 
możliwości do własnej muzycznej ekspresji na międzynarodowym poziomie, 

• Rozszerzyć możliwości komponowania muzyki - uczestnicy mogą śpiewać oraz 
grać na instrumentach akustycznych, elektro-akustycznych oraz korzystać  
z multimediów audio-wizualnych, 

• Rozwinąć znajomość zapisu muzycznego jako warunku działalności twórczej. 

4. Olimpiada Muzyczna odbędzie się na Uniwersytecie w Klaipėdzie (Klaipėda 
University, K. Donelaičio 4 , Klaipėda, Lithuania) w dniach od 28 do 30 kwietnia 2016 
roku dla uczestników dwóch grup wiekowych: 
 
Grupa I – 12-15 lat,  

Grupa II – 16-19 lat. 

 

 



5. Uczestnikami będą uczniowie gimnazjów i liceów szkół ogólnokształcących lub 
szkół muzycznych (uczestnicy mogą jednocześnie kształcić się w szkołach 
muzycznych). Z każdego kraju może wziąć udział trzech uczestników z każdej grupy 
wiekowej. 

6. Ostateczny termin rejestracji uczestników III Międzynarodowej Olimpiady 
Muzycznej Klaipėda 2016 to 30 marca 2016 roku. Opłata za udział to 50 EUR za 
każdego uczestnika. Opłata musi być uiszczona do 2 kwietnia 2016 roku: 
 

Lietuvos Muzikos Mokytojų Asociacija 

IBAN: LT067300010002305153 

SWEDBANK AB 

SWIFT/BIC: HABALT22 

 
7. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione darmowe noclegi (3 noce) i posiłki. 
Uczestnicy są zobowiązani pokryć koszt podróży. 

8. Każde państwo może wysłać jedną osobę towarzyszącą, która będzie miała 
zapewnione darmowe noclegi (3 noce) i posiłki. Osoba towarzysząca nie wnosi opłaty 
za udział. Inne osoby towarzyszące pokrywają koszt podróży i zakwaterowania we 
własnym zakresie. 

9. Językiem Olimpiady będzie język angielski. Pisemne zadania dla obu grup będą 
przygotowane w narodowym (rodzimym) języku każdego uczestnika. 
 
10. Wyniki Olimpiady będą ocenianie przez sześcioosobowe (dla każdej grupy 
wiekowej) międzynarodowe jury. Wyniki będą przedstawione w formie protokołów. 
 
11. Olimpiada składać się będzie z czterech części: Słuchanie muzyki i pytania 
teoretyczne związane z utworem; czytanie głosem/na instrumencie i rytm; Wykonanie 
piosenki; Wykonanie oryginalnej kompozycji. 
 
12. Przy rejestracji każdy z uczestników powinien dostarczyć: krótki opis piosenki w 
formie pisemnej; partyturę wraz z krótkim opisem własnej kompozycji w formie 
pisemnej. 
 
13. Uczestnicy otrzymają dyplomy złote, srebrne lub brązowe w zależności od ilości 
uzyskanych punktów. Dla najlepszych wykonawców piosenki, najlepszych 
kompozytorów i dla najlepszego uczestnika, który otrzymał najwięcej punktów w 
zadaniach słuchowych zostaną przyznane nagrody specjalne.  
 
14. Jury może przyznać dodatkowe nagrody w przypadku wybitnego osiągnięcia na 
danym polu Olimpiady. 
 
 
 
 



Olimpiada składa się z czterech części: 
 
Część I – Test muzyczny  
 
Słuchanie muzyki i zadania (pytania) teoretyczne dotyczące utworu. Dodatkowo utwory 
litewskiego kompozytora Mikalojus Konstantinas Čiurlionis mogą być dołączone do tej 
części zadań. 
 

Część II – Śpiew/gra a vista (na własnym instrumencie); rytm 
 
Śpiew/gra a vista (na własnym instrumencie) prostej melodii; ćwiczenie klaskania do 
rytmu. 

 
Część III – Zaśpiewanie piosenki 

Uczestnik zaśpiewa jedną piosenkę (własnego wyboru) podczas koncertu. Piosenka 
musi być wykonana z pamięci bez akompaniamentu lub z akompaniamentem 
instrumentów akustycznych w odpowiedniej dla niej/niego tonacji. 
Zaleca się zaśpiewanie piosenki napisanej przez kompozytora z kraju uczestnika w jego 
ojczystym języku. 
Piosenka skomponowana przez uczestnika nie jest dozwolona w tej części (dotyczy 
sytuacji, w której ten utwór będzie wykonywany także w części IV). 
 

Część IV – Własna (oryginalna) kompozycja 

Uczestnik wykonuje przygotowany wcześniej, własny max. 3-minutowy utwór. 
Kompozycja ta może być utworem wokalnym, utworem na instrumenty akustyczne lub 
elektro-akustyczne, może być też utworem audiowizualnym lub multimedialnym. 
Kompozycja może być przeznaczona dla wykonawcy solowego, zespołu wokalnego 
(bez akompaniamentu lub z akompaniamentem), instrumentu solowego, grupy 
instrumentów lub kompozycją elektro-akustyczną, audiowizualną lub multimedialną.  
Dodatkowi wokaliści i instrumentaliści mogą brać udział w wykonaniu utworu. 
Skomponowany utwór muzyczny musi być kompozycją uczestnika (wykorzystanie 
istniejącego tekstu jest dopuszczalne). 
Utwór wykonany będzie podczas koncertu (na żywo), a w przypadku kompozycji 
multimedialnej będzie odtworzony. 
Część III i IV dla 1-szej grupy uczestników (wykonujących wybrany utwór i własną 
kompozycję) są występami publicznymi (koncertami). Wykonania będą nagrywane dla 
celów naukowych. Podczas koncertu, uczestnikom będą robione zdjęcia. 
 
 
Przy rejestracji każdy z uczestników powinien dostarczyć: partyturę oryginalnej 
kompozycji. Krótki opis piosenki w formie pisemnej oraz krótki opis własnej 
kompozycji w formie pisemnej.  
 

 



Regulations  

http://www.music-olympiad2016.lt/Regulations/ 

1. In recognition of the growing significance of music in the field of culture and in 
general education of young people, and with the aim of enhancing the development of 
international contacts in the field of school education in music, an international music 
Olympiad will be organized for lower and upper secondary school students. The 
Olympiad will be called The 3rd International Music Olympiad Klaipėda 2016 (further 
Olympiad) and is a competition among individuals. 

2. The Olympiad for students of general comprehensive secondary schools will be 
organized by the Lithuanian Ministry of Education and Science, the Lithuanian Music 
Teachers’ Association, Klaipėda University and the European Association for Music in 
Schools.  

3. The aims of the Olympiad:  

·   To strengthen the position of music education as a creative subject in national 
curricula;  

·   To create motivation and offer musically talented young people opportunities for 
artistic self-expression at international level;  

·   To widen opportunities for composing music (participants can use vocal and acoustic 
musical instruments as well as various electro-acoustical instruments and audio-visual 
multimedia);  

·   To develop musical literacy as a prerequisite for creative activities.  

4. The Olympiad will be held in Klaipėda University (K. Donelaičio 4, Klaipėda, 
Lithuania) from April 28 to April 30, 2016 for participants of two age groups:  

·   Group I - aged 12-15; 

·   Group II - aged 16-19.  

5. The contestants will be students of general lower and upper secondary Schools. They 
can study at the same time in music school. 3 competitors from each country can take 
part in both age groups.  

6. The deadline of registration of participants for the Olympiad is March 30, 2016. 
Participation fee is 50 EUR per one participant. Participation fee must be paid until 
April 2, 2016.  

Lietuvos Muzikos Mokytojų Asociacija 
IBAN: LT067300010002305153 

SWEDBANK AB 
                SWIFT/BIC: HABALT22             



7. All participants will be provided with free accommodation (3 nights) and meals. The 
participants must cover the travelling costs.  

8. Each country can send one accompanying person, which will be provided with free 
accommodation (3 nights) and meals. Accompanying person does not have to pay the 
participation fee. Any other accompanying people must cover all the travelling and 
accommodation costs themselves.  

9. The language used at the Olympiad will be English. Written tasks (assignments) for 
both groups will be provided in the native language of the contestant. 

10. The results of the Olympiad will be assessed by an international jury of 6 members 
in each age group. The results will be presented in the form of protocols.  

11. The Olympiad will consist of four parts: Music listening and theory related tasks, 
Sight singing/playing and Rhythm, Performing a song, Performing original 
compositions. More info about content of the Olympiad. 

12. In registration each participant must add: a short description of the song in written 
form, a score and a short description of the original composition in written form.  

13. Participants will be awarded with medals and diplomas in gold, silver or bronze 
according to the number of points scored. The best performer of a song, the best 
composer of original compositions and the best contestant with the highest score in the 
listening tasks will be awarded with special prizes.  

14. The jury is entitled to award additional prizes in case of extraordinary achievement 
in some field of the Olympiad. 

The Olympiad will consist of forth parts: 

Part I – Musical test 

Listening to music and theoretical questions related to the piece. In addition to other 
expectations, Lithuanian composer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis could be included 
in Listening to Music part. 

Part II – Sight singing/playing, Rhythm 

Singing/playing (on their own instrument) a simple melody; clapping a rhythm exercise. 

Part III – Performing a song. 

The participant will perform one song (by individual choice) in a public concert. The 
song must be performed from memory, either unaccompanied or with accompaniment 
by acoustic instruments in suitable key for him/her.  

We recommend performing a song written by a composer of the participant’s country 
and in the participant’s native language.  



A song composed by the competitor is not allowed to perform here (in case it will be 
performed also in the part IV).  

Part IV – Original composition. 

The participant will perform an original piece of max. 3 minutes, prepared beforehand.  

The original composition can be composed for the voice, or for acoustic or electro-
acoustic instruments, or for audiovisual and multimedia performance. 

The original composition can be a song for solo voice or vocal ensemble, 
(unaccompanied or with accompaniment), a piece for an instrument or instruments, or a 
composition using electro-acoustic, audiovisual or multimedia performance. 

Other singers and instrumentalists can be used for the performance. 

The composed music must be the original production of the participant (pre-existing 
lyrics may be used). 

The original piece of music will be performed live in a public concert or, in case of 
compositions for multimedia, from a pre-recorded source.  

Parts III and IV for the 1st group of contestants (performing a song and original piece) 
are public presentations (concerts). The performances will be recorded for study 
purposes and photographs will be taken. 

In registration each participant must add: A score of the original composition.  

A short description of the song in written form and a short description of the original 
composition in written form. 


