
 

Regulamin  

52. Festiwalu Małych Form Teatralnych (FMFT) 
 

 

§ 1. Ogólne zasady organizowania Festiwalu Małych Form Teatralnych 

1. Organizatorem Festiwalu Małych Form Teatralnych, zwanym dalej 

Festiwalem, jest społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Krakowie.  

2. Celem Festiwalu jest kształtowanie wrażliwości kulturalnej, rozwijanie 

artystycznych zainteresowań młodzieży, a także wspieranie ich kreatywności 

i umiejętności współdziałania w zespole zadaniowym. 

3. W Festiwalu może wziąć udział młodzież szkół średnich. 

4. Liczba uczestników Festiwalu jest ograniczona. 

5. W prezentowanych podczas Festiwalu występach artystycznych obowiązuje 

zakaz używania wulgaryzmów i rekwizytów związanych z używkami. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać                                       

za pośrednictwem strony internetowej (www.fmft.art.pl), mediów 

społecznościowych (Instagram, Facebook) oraz poczty elektronicznej 

(fmftkrakow@gmail.com).  

 

§ 2. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu 

1. Podstawą wzięcia udziału w Festiwalu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Festiwalu 

(www.fmft.art.pl) wraz z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. W Festiwalu można zgłosić swój udział w następujących kategoriach: poezja 

śpiewana, poezja recytowana, sztuka teatralna, taniec oraz film. 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 20.12.2021r.  

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.02.2022r. 

 

§ 3. Terminy Festiwalu 

 

1. 52. edycja Festiwalu odbywa się w dniach od 28 marca 2022r. do 

26 kwietnia 2022r.  

• 28.03.2022r. – Dzień Poezji Śpiewanej i Recytowanej (Teatr Groteska 

w Krakowie),  

• 04.04.2022r. – Dzień Sztuk i Tańca (Teatr Groteska w Krakowie),  

• 05.04.2022r. – Dzień Sztuk i Filmu (Teatr Groteska w Krakowie). 

2. Na zakończenie Festiwalu w dniu 26 kwietnia 2022r. odbywa się Gala 

Festiwalowa (Teatr Groteska w Krakowie). 
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§ 4. Poezja śpiewana i recytowana 

1. Uczestnicy w kategorii festiwalowej Poezja śpiewana i recytowana mogą 

zgłosić jeden lub dwa utwory. 

2. Organizatorzy decydują o liczbie prezentowanych utworów podczas 

przesłuchań. 

3. Prezentować można zarówno twórczość własną, jak i innych autorów. 

4. W Festiwalu mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły. 

5. Czas prezentacji jednego utworu nie może przekroczyć 6 minut. 

§ 5. Sztuki teatralne 

1. Sztuki teatralne nie powinny trwać dłużej niż 20 minut. 

2. Do każdej zgłoszonej sztuki teatralnej należy przygotować elektroniczną 

wersję plakatu promującego sztukę, który weźmie udział w konkursie na 

najlepszy plakat reklamujący sztukę teatralną. Wybór formatu i kształtu 

plakatu jest uzależniony od zgłaszającego udział w Festiwalu. Plakaty należy 

przesłać na adres fmftkrakow@gmail.com do dnia 28.02.2022r. 

3. Podczas trwania występów uczestników Festiwalu Organizatorzy zapewniają 

sprzęt nagłaśniający, oświetlenie oraz obsługę techniczną. 

4. W dniu występu, dla uczestników Festiwalu, istnieje możliwość odbycia prób 

w teatrze. 

§ 6. Taniec 

1. Czas występu tanecznego nie powinien trwać dłużej niż 5 minut. 

2. W Festiwalu mogą brać udział soliści, duety lub zespoły. 

3. Styl tańca jest dowolny. 

§ 7. Film 

1. Uczestnicy kategorii festiwalowej Film powinni przygotować film 

nieprzekraczający 10 minut. 

2. Nagrania filmów w postaci udostępnionych linków do dysku w chmurze 

należy przesłać na adres fmftkrakow@gmail.com wraz z podaniem danych 

uczestników do dnia 28.02.2022r. Link powinien być aktywny do dnia 

27.04.2022r. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

     1. Integralną częścią regulaminu jest Informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych stanowiąca Załącznik nr 1 do regulaminu. 

     2.  Wszelkie wątpliwości co do treści regulaminu lub uczestnictwa w Festiwalu     

          rozstrzyga przedstawiciel Organizatora. 

 3.  Ze względu na ocenę bieżącej sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega     

      sobie prawo do zmiany terminów oraz formy organizowania Festiwalu. 
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