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OGŁOSZENIE 

 

1. Cel nagrody 
Fundacja Frate Sole, z myślą o promowaniu i docenianiu wkładu młodych absolwentów, 

ustanawia Europejską Nagrodę Architektury Sakralnej na rok 2019, w odniesieniu do projektu kościoła 
chrześcijańskiego, będącego przedmiotem pracy magisterskiej, doktoratu oraz studiów master. 

Celem konkursu jest promocja, począwszy od okresu edukacji uniwersyteckiej, zainteresowania i 
badań w dziedzinie architektury sakralnej, tak aby zostały wprowadzone w życie wartości artystyczne i 
mistyczne mające na celu uczynić świętą przestrzeń miejscem duchowej egzaltacji, odpowiadającym 
wspólnotowej koncepcji działania liturgicznego. 

2. Dopuszczenie do konkursu 
Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci, którzy zdali egzamin magisterski, pojedynczo lub w grupie, po 

dniu 01.04.2016 roku i nie później niż po dniu 15.04.2019 roku na Europejskich Wydziałach Architektury 
i na włoskich Wydziałach Inżynierii Budowlanej. 

Z konkursu wykluczone są wszystkie projekty, w których jeden lub kilku członków Komisji 
Konkursowej pełni funkcję opiekuna lub współpracownika. Ponadto, z konkursu wykluczeni są wszyscy 
projektanci będący spokrewnieni z członkami Komisji, aż do IV pokolenia. 

Wykluczone są wszystkie prace związane z restrukturyzacją, adaptacjami liturgicznymi, remontami 
oraz wszystkie projekty, które zostały już zaprezentowane podczas poprzednich edycji Europejskiej 
Nagrody. 

3. Wymagane dokumenty 
Wśród dokumentów wymaganych do uczestnictwa znajdują się: 

- formularz rejestracyjny pobrany ze strony, podpisany i odesłany w formacie pdf 
UNIA4; 

- certyfikat/świadectwo ukończenia studiów na zwykłym papierze, w formacie pdf UNIA4; 
- skan ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 

Projekty będą musiały zawrzeć genezę dzieła w jego wartości twórczej, wyrażeniu architektonicznym i 
rozwiązaniach przyjętych w odniesieniu do realizacji liturgicznej. 

Do projektu omawianego w pracy magisterskiej muszą być dołączone: 
- ogólna planimetria, plany na różnych poziomach, prospekty i sekcje niezbędne do zrozumienia projektu, 

zaprezentowane w formacie pdf UNIA3; 
- prezentacja ilustracyjna nieprzekraczająca 6.000 znaków, w formacie pdf UNIA4; 
- uczestnikowi przysługuje również prawo do prezentacji w formacie pdf UNIA3: szkiców i notatek 

projektowych, rysunków aksonometrycznych lub perspektywicznych, zdjęcia modeli fizycznych, 
cyfrowych modeli 3d, animacji cyfrowej oraz eksploracji przestrzeni z fotorealistycznym renderingiem. 

4. Tryb uczestnictwa 
Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 należy przesłać na adres e-mail Fundacji Frate Sole 

do piątku dnia 17.5.2019 roku. 
Nie są dozwolone zapisy oraz przesyłanie prac w odmiennej formie, pod groźbą wykluczenia z 

konkursu. 
Po otrzymaniu materiałów, Uczestnikom zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. 



5. Zapytania 
Ze względów organizacyjnych wyklucza się kontakt telefoniczny. 
Wszelkie wyjaśnienia można uzyskać za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 
Na stronie internetowej będzie dostępna sekcja poświęcona najczęściej zadawanym pytaniom. 
Możliwe języki to włoski i angielski. 

6. Komisja Konkursowa 
Ocena projektów będzie powierzona Komisji Konkursowej, której członkowie zostaną wyznaczeni 
do stycznia 2019 roku. 

7. Wysokość Nagrody 
Rada Administracyjna Fundacji Frate Sole przekazuje kwotę 6.000,00 euro, która na wniosek Komisji 

Konkursowej może zostać przyznana jednemu projektowi lub podzielona na kilka projektów, w 
przypadku gdy zostaną wskazani inni zwycięzcy. 

Wysokość nagrody należy rozumieć jako kwotę brutto z podatkiem VAT, zaliczkami na podatek oraz 
innymi opłatami prawnymi. 
Mogą być wskazane ewentualne wzmianki o zasługach. 

8. Ogłoszenie wyników 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji do dnia 15 lipca 2019 roku. 

9. Ceremonia wręczenia nagród 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Pawii, w piątek 4 października 2019 roku, zgodnie z 
programem ogłoszonym w późniejszej dacie. 

Udział w wydarzeniu jest podstawowym warunkiem wręczenia nagród. 

10. Ochrona praw autorskich 
Dokumentacja nie zostanie zwrócona, lecz przechowana w archiwum Fundacji Frate Sole. Fundacja 

zastrzega sobie prawo do prezentacji prac oraz użytkowania materiałów ilustracyjnych i graficznych w 
celach publikacji, gwarantując prawo własności intelektualnej bez obowiązku jakiejkolwiek 
rekompensaty w stosunku do projektantów.    

11. Sekretariat Nagrody 
Fundacja Frate Sole - Europejska Nagroda Architektury Sakralnej 2019 
Via Paratici, 21 - 27100 Pavia – Italia 
Fax: +39.0382.301413 
adres e-mail: segreteria@fondazionefratesole.org 
strona internetowa: www.fondazionefratesole.org 

Fundacja Frate Sole zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie jakiejkolwiek części 
niniejszego regulaminu wedle własnego uznania: wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na 
stronie: www.fondazionefratesole.org. 

Udział w konkursie wymaga pełnej akceptacji ze strony uczestników wszystkich wyżej 
wymienionych warunków. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.fondazionefratesole.org. 
Dziewiąta edycja Europejskiej Nagrody Architektury Sakralnej odbędzie się w 2021 roku. 
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