
FUNDACJA FRATE SOLE - EUROPEJSKA NAGRODA W DZIEDZINIE 

ARCHITEKTURY SAKRALNEJ PRACA MAGISTERSKA, DOKTORAT, MASTER - 

IX EDYCJA - 2021 

OGŁOSZENIE 
 

I. Cel nagrody 
Fundacja Frate Sole ogłasza Europejską Nagrodę w dziedzinie Architektury Sakralnej na rok 2021, 
którą zamierza przyznać za projekt kościoła chrześcijańskiego będącego przedmiotem pracy 
magisterskiej, master lub doktoranckiej. 
Inicjatywa ta ma na celu wzbudzenie zainteresowania oraz poszukiwanie młodych osób z dziedziny 
architektury sakralnej, już od etapu ich kształcenia, tak aby tworzyły one przestrzeń sakralną jako 
miejsce duchowej egzaltacji, zgodnie z nabytą wspólnotową koncepcją działania liturgicznego. 
 
II. Dopuszczenie do konkursu 
W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci architektury (na poziomie europejskim) lub inżynierii 
budowlanej (we Włoszech), którzy uzyskali tytuł magistra/master/doktora, indywidualnie bądź 
grupowo, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 15 kwietnia 2021 r. 
Uczestnictwo w konkursie jest niemożliwe w przypadku gdy: 

• prezentowany projekt był w jakikolwiek sposób nadzorowany przez co najmniej jednego z 
członków Komisji Konkursowej; 

• osoba uczestnicząca w konkursie jest krewnym do czwartego stopnia z co najmniej jednym 
członkiem Komisji Konkursowej; 

• prezentowany projekt dotyczy restrukturyzacji, adaptacji liturgicznych, remontów lub został 
już zaprezentowany podczas poprzednich europejskich konkursów w dziedzinie architektury 
sakralnej, ogłoszonych przez Fundację Frate Sole. 

 
III. Wymagana dokumentacja 
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się i wypełnić formularz obecny na stronie 
internetowej Europejskiej Nagrody w dziedzinie Architektury Sakralnej 
https://europeanprize.fondazionefratesole.org/, dołączając następującą dokumentację: 

• wypełniony i podpisany formularz w formacie pdf UNIA4, pobrany ze strony internetowej 
Europejskiej Nagrody w dziedzinie Architektury Sakralnej; 

• kopia w formacie pdf UNIA4 dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu 
magistra/master/doktora; 

• kopia w formacie pdf UNIA4 ważnego dowodu osobistego lub paszportu; 
• kopia w formacie pdf UNIA4 kodu identyfikacji podatkowej; 
• projekt będący przedmiotem konkursu. 

 
Projekt każdego uczestnika: 

• musi umożliwiać zrozumienie genezy zaprojektowanego dzieła w jego wartości twórczej, 
jego ekspresji architektonicznej wcielonej w terytorium i we wspólnotę oraz przyjętych 
rozwiązaniach w zakresie użytku liturgicznego; 

• musi mu towarzyszyć ogólny plan, plany poszczególnych pięter, widoków i przekrojów, 
niezbędne do zrozumienia całego projektu, całość w układzie stronicowym, w formacie pdf 
UNIA3; raport wyjaśniający, zawierający maksymalnie 6000 znaków (ze spacjami), w 
formacie pdf UNIA4; 

• mogą mu towarzyszyć szkice i notatki projektowe, rysunki aksonometryczne lub 
perspektywiczne, zdjęcia modeli fizycznych, modelowanie cyfrowe 3D w układzie 
stronicowym w formacie pdf UNIA3; ewentualne animacje cyfrowe i eksploracje przestrzeni 
z renderowaniem fotorealistycznym wysyłane w pliku AVI. 
 

https://europeanprize.fondazionefratesole.org/


IV. Tryb uczestnictwa
Dokumentację wymienioną w punkcie III należy przesłać do 31 maja 2021 - https://
europeanprize.fondazionefratesole.org/ .
V. Zapytania
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji możliwe jest przesłanie wiadomości, w języku włoskim lub 
angielskim, na następujący adres e-mail Fundacji Frate Sole: segreteria@fondazionefratesole.org. Nie 
będą udzielane żadne informacje drogą telefoniczną.
Na stronie Fundacji Frate Sole będzie dostępna specjalna strona (strona FAQ, Frequently Asked 
Questions) zawierająca listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

VI. Zwycięzca i wzmianki
Zarząd Fundacji Frate Sole powoła Komisję Konkursową upoważnioną do przyznania Nagrody do 
dnia 31 marca 2021 roku.Zwycięzca, jak również wszelkie wyróżnienia, zostaną ogłoszone przez 
Zarząd Fundacji, po wiążącej opinii Komisji Konkursowej.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji Frate Sole do dnia 15 lipca 2021 r. 
Zdobywca Europejskiej Nagrody w dziedzinie Architektury Sakralnej otrzyma nagrodę w wysokości 
1000,00 euro oraz stypendium na trzymiesięczny staż w biurze architektonicznym Meck Architekten 
(Monachium, Niemcy), zwycięzcy ostatniej edycji Międzynarodowej Nagrody w dziedzinie 
Architektury Sakralnej.

VII. Ceremonia wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Pawii 2 października 2021 r., zgodnie z programem, 
który zostanie opublikowany na stronie internetowej Fundacji Frate Sole.
Udział w ceremonii wręczenia nagród jest niezbędnym warunkiem odbioru nagrody.

VIII. Dodatkowe informacje
Fundacja Frate Sole nie zwraca uczestnikom konkursu przekazanych dokumentów.
Fundacja jest uprawniona do dowolnego wykorzystania i publikowania, w całości lub częściowo, 
dokumentów otrzymanych od uczestników, wobec czego Fundacja nie może ponosić zobowiązań 
finansowych.
Fundacja Frate Sole zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia konkursowego w 
dowolnym momencie, niezwłocznie publikując wszelkie zmiany na swojej stronie internetowej 
www.fondazionefratesole.org).
Uczestnicy konkursu akceptują całość regulaminu, a także założenia określone w informacji 
przekazanej na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady
(RODO).
Dziesiąta edycja Europejskiej Nagrody w dziedzinie Architektury Sakralnej zostanie ogłoszona przez 
Fundację Frate Sole w 2023 roku.

Polityka prywatności 
Fundacja Frate Sole, administrator danych, zwraca szczególną uwagę na ochronę osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, także 
poprzez przygotowanie środków technicznych i organizacyjnych. Warunkiem przystąpienia do 
elektronicznego składania wniosku jest zapoznanie się z informacjami przekazanymi na podstawie art. 13 
Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), wyrażając zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. 
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