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The way built environments are designed should keep pace or even
foresee changes in societal compositions. Whether countries are facing
decreasing birth rates and mortality rates, resulting in an ageing
population, or an increasingly productive age group — in today’s climate
context and resource shortages, can we still afford to design in ‘silos’?

Addressing the needs of an ageing or booming population entails new
systems of care and empowerment—taking into account architectural life
cycle as well as the lifespan of functional relevance from the users’ point
of view.

Những cách thức thiết kế các môi trường xây dựng cần phải bắt kịp tốc độ
hoặc thậm chí cần phải dự đoán những thay đổi trong các thành phần xã hội.
Cho dù các quốc gia đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh, tử giảm, dẫn đến dân
số già hay độ tuổi làm việc ngày càng tăng — trong bối cảnh khí hậu như
hiện nay và sự thiếu hụt các nguồn tài nguyên, liệu chúng ta có đủ khả năng
để thiết kế các "cấu trúc lưu trữ" không?

Giải quyết vấn đề dân số già hoặc bùng nổ dân số đòi hỏi các quốc gia phải
cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chức năng — theo quan điểm
của người sử dụng, nên có tính toán đến vòng đời kiến   trúc cũng như tuổi thọ
của yếu tố liên quan đến chức năng công trình.



FUTURARC PRIZE (FAP) 2023 asks: How can we design architecture
that responds to societal issues for tomorrow’s generations amidst
ongoing climate and planet challenges? How can we address quality of
life and well-being for all age groups together with Nature? How can
these built spaces be sustainable and not add further distress to the
environment?

In the spirit of contextuality and inclusivity, extra credits will be awarded
for (a) the use of local resources and materials; and (b) making space for
non-human species (flora and fauna) in the design.

TASK

● Pick a site located in Asia. The site area cannot be larger than 5
hectares or 50,000 square metres. The site may be your current
domicile or any place that you are familiar with.

● Analyze the population census of your selected site at the macro
level and within local context. Investigate issues faced by the age
groups in the area, supported by real-world data that must be
cited and submitted.

● Decide on a project typology that is mixed-use (no
single-function schools; community centres; libraries; parks;
resorts; or hotels).

● Propose a new architectural intervention that could respond to the
challenges identified.

Cuộc thi FUTURARC PRIZE (FAP) 2023 đặt ra câu hỏi rằng: Làm thế nào 
chúng ta có thể thiết kế kiến  trúc đáp ứng được các vấn đề xã hội cho các thế 
hệ mai sau trước bối cảnh những thách thức về biến đổi khí hậu mà hành tinh 
đang phải đối mặt? Làm thế nào chúng ta có thể mang thiên nhiên vào thiết 
kế để cải thiện chất lượng cuộc sống và vấn đề sức khỏe ở mọi độ tuổi? Làm 
thế nào để tạo nên những không gian sống bền vững và không gây thiệt hại 
thêm cho môi trường?

Trên tinh thần toàn diện và phù hợp với bối cảnh, bài dự thi sẽ được cộng 
thêm điểm nếu thiết kế (a) sử dụng các nguồn lực và vật liệu địa phương; và 
(b) tạo không gian cho các sinh vật không phải con người (động thực vật).

NHIỆM VỤ

● Chọn một khu đất ở Châu Á. Diện tích khu đất không được lớn hơn
5ha hoặc 50.000m2. Đây có thể là nơi bạn đang sinh sống hoặc một
nơi mà bạn quen thuộc.

● Phân tích điều tra dân số tại khu vực bạn đã chọn ở cấp độ vĩ mô và
theo bối cảnh địa phương. Nghiên cứu các vấn đề mà các nhóm tuổi
trong khu vực này đang phải đối mặt, phải trích dẫn và nộp dữ liệu
thực tế.

● Quyết định một loại hình dự án phức hợp (không phải là công trình
đơn chức năng như trường học; trung tâm cộng đồng; thư viện; công
viên; khu nghỉ dưỡng; hoặc khách sạn).

● Đề xuất một phương án kiến   trúc có thể giải quyết những thách thức
đã xác định.



Important Notes

● Your proposal should justify your decision on the basis of
relevance, integration, impact and innovation.

● Designs must be sustainable and have minimal impact on the
environment.

● Designs must be climate resilient; able to withstand all weather
conditions in the selected locale.

● Incorporating Nature/ecological systems is a must; supported by
analysis of how the networks or ecosystems are interwoven and
not as ad-hoc or add-on aesthetics.

● Designs must optimize use of resources, in view of current state
of the planet’s natural resources.

● Designs must be based on or reflect real-world data, such as
population census of selected site/city/country from relevant
sources.

● This challenge cannot be solved by architecture alone. You are
encouraged to consult a sociologist, biologist or ecologist where
possible, or at the very least, make inroads into available
knowledge on sciences.

● Your approach should illustrate a win-win solution for both social
needs and physical/environmental contextuality.

EVALUATION CRITERIA

Judging will be based on a clear explanation of the following
corresponding to the task:

Ghi chú quan trọng

● Bạn phải biện minh cho quyết định của bạn dựa trên cơ sở của sự phù
hợp, tích hợp, tác động và đổi mới.

● Thiết kế phải mang tính bền vững và hạn chế tác động đến môi
trường.

● Thiết kế phải có khả năng chống chịu với khí hậu, và có thể chống
chọi với mọi điều kiện thời tiết tại địa điểm đã chọn.

● Kết hợp các hệ thống tự nhiên/sinh thái là điều bắt buộc; thông qua
việc phân tích các mạng lưới hoặc các hệ thống sinh thái được đan
xen vào nhau như thế nào, cũng như không theo một gu thẩm mỹ đặc
biệt nào.

● Thiết kế phải tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tài nguyên, dựa trên
tình trạng các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có trên hành tinh.

● Thiết kế phải dựa trên hoặc phản ánh dữ liệu thực tế, chẳng hạn như
điều tra dân số tại khu đất / thành phố / quốc gia đã chọn từ các
nguồn liên quan.

● Không thể giải quyết thách thức này chỉ bằng kiến   trúc. Các thí sinh
được khuyến khích tham khảo ý kiến từ các chuyên gia về xã hội
học, sinh vật học, hoặc sinh thái học hay bất kỳ đâu có thể tham khảo
được, hoặc ít nhất, hãy tiếp cận với kiến   thức sẵn có về khoa học.

● Cách tiếp cận của bạn nên minh họa một giải pháp đôi bên cùng có
lợi cho cả nhu cầu xã hội và bối cảnh thực tế/môi trường.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Việc đánh giá sẽ được dựa vào sự giải thích rõ ràng tương ứng với các nhiệm
vụ sau đây:



1. RELEVANCE: The degree to which the proposal is related to
the task; the necessity of intervention in terms of design and
functions

2. INTEGRATION: Layers of interacting natural and human-made
systems, including but not limited to climate
responsiveness/resilience

3. IMPACT: How a proposed solution affects the surrounding
community and the natural environment, including but not
limited to the optimization of natural resources

4. INNOVATION: Originality of solutions proposed, including but
not limited to adoption of technological tools and/or passive
strategies

Important Notes

● Proposals must be supported by relevant real-world data and
analysis.

● Extra credits will be awarded for (a) the use of local resources,
materials and manpower, if sufficiently supported with real-world
data; and/or (b) making space for non-human species (flora and
fauna) in the design.

● As design and creativity is an accumulation of other ideas,
research and groundwork that may come from various sources,
judging will also look at how much original ideation is put into
the proposals; and at effort put into the process, not just the
outcome.

1. SỰ LIÊN QUAN: Mức độ liên quan của phương án đề xuất với
nhiệm vụ; sự cần thiết can thiệp về thiết kế và chức năng

2. SỰ TÍCH HỢP: Các lớp tương tác giữa các hệ thống tự nhiên và
nhân tạo, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng đáp ứng / chống
chịu với khí hậu

3. SỰ TÁC ĐỘNG: Giải pháp đề xuất ảnh hưởng thế nào đến cộng
đồng xung quanh và môi trường tự nhiên, bao gồm nhưng không giới
hạn việc tối ưu hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên

4. SỰ ĐỔI MỚI: Tính độc đáo của các giải pháp đề xuất, bao gồm
nhưng không giới hạn việc áp dụng các công cụ công nghệ và / hoặc
các chiến lược thụ động.

Ghi chú quan trọng

● Phương án đề xuất phải được tính toán dựa trên dữ liệu và phân tích
thực tế có liên quan đến đề xuất.

● Điểm cộng thêm sẽ dành cho (a) việc sử dụng các nguồn lực, vật liệu
và nhân lực địa phương, nếu có đính kèm đầy đủ dữ liệu thực tế; và /
hoặc (b) tạo không gian cho các sinh vật không phải con người (động
thực vật) trong thiết kế.

● Vì thiết kế và sáng tạo là sự tập hợp các ý tưởng, tiếp cận các nghiên
cứu và cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nên việc đánh giá
cũng sẽ xem xét ý tưởng ban đầu được triển khai vào phương án đề
xuất ở mức nào; và sự nỗ lực của cả quá trình thực hiện chứ không
chỉ đánh giá dựa vào kết quả.



RULES & REGULATIONS

Eligibility

● FuturArc Prize 2023 is open internationally to any individual or
team, student or professional.

● Each team may comprise up to five members and may comprise
different related disciplines. The composition of team members
may include students and/or professionals. Teams are prohibited
from swapping or removing any existing member of the team.
Team members are only allowed to be on one team.

● One member of the team must also be designated as leader and
identified as such on the registration form. This member will be
the team’s sole representative in all liaisons with the competition
registrar. The team leader must have a background in architecture
(i.e., is a student of, has graduated from or is practicing
architecture).

● All members of the team are regarded as co-authors of the project
they submitted together and will be acknowledged as such in all
announcements, displays, exhibitions and publications associated
with the competition.

● Individual entrants are regarded as the author of the project
he/she submits and will be acknowledged as such in all
announcements, displays, exhibitions and publications associated
with the competition.

● Each individual entrant is their own representative in all liaisons
with the competition registrar.

Non-Eligibility

● None of the competition organizers, their employees and/or
family members, are allowed to enter the competition. The

NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH

Hợp lệ

● Giải thưởng FuturArc 2023 được phát động trên phạm vi quốc tế, đối
tượng dự thi là các cá nhân hoặc nhóm, sinh viên hoặc kiến trúc sư
đáp ứng các điều kiện dự thi.

● Mỗi nhóm tối đa năm (5) thành viên và có thể đến từ các lĩnh vực
liên quan khác nhau. Thành viên nhóm có thể bao gồm sinh viên
và/hoặc kiến trúc sư. Khi đã đăng ký chính thức, các thành viên
không được đổi nhóm, cũng không được bỏ bớt thành viên ra khỏi
nhóm. Các thành viên chỉ được phép ở trong một nhóm.

● Mỗi nhóm chỉ định 1 trưởng nhóm đại diện đăng ký dự thi theo mẫu
đăng ký. Trưởng nhóm là đại diện duy nhất chịu trách nhiệm liên hệ
với đơn vị tổ chức cuộc thi. Trưởng nhóm phải có xuất thân từ
chuyên ngành kiến   trúc (tức đang là sinh viên, đã tốt nghiệp hoặc
đang hành nghề trong lĩnh vực kiến   trúc).

● Tất cả các thành viên trong nhóm được xem như đồng tác giả của dự
án dự thi và sẽ được công nhận từ thông cáo báo chí đến các ấn phẩm
liên quan cuộc thi, theo chi tiết được liệt kê trong hồ sơ dự thi.

● Thí sinh là cá nhân được xem là tác giả của dự án dự thi cũng sẽ
được công nhận từ thông cáo báo chí đến các ấn phẩm liên quan cuộc
thi.

● Mỗi cá nhân dự thi là đại diện liên hệ với đơn vị tổ chức cuộc thi.

Không hợp lệ

● Nhân viên và/hoặc thân nhân thuộc đơn vị tổ chức không được phép
tham gia cuộc thi. Hội đồng đánh giá và các thành viên Ban Giám



assessment committee and jury members, their respective
professional practices, employees and/or family members, are
also forbidden to enter the competition.

● Entrants must not submit any project that has been published or
made public, in part or in full, before the closing date for online
submission. Entrants are prohibited from disclosing their
identities, names, countries of residence and/or practice before
the competition results are made public by the competition
organizer. Failure to comply with any of the above may lead to
immediate disqualification.

● BCI employees and/or family members are not allowed to enter
the competition.

Terms & Conditions

● All participants must accept the rules and regulations of the
competition.

● Each registration will only allow for one proposal submission.
● The participants should not contact the jury under any

circumstances.
● Participants are not allowed to publish or disclose their project

anywhere before the final winners are announced.
● Participants will be held accountable for the data they provide to

the Organizer. It is the participants’ responsibility to provide true
data during registration.

● The Organizer has the right to verify the identity of the
participants and may ask for further identification proof.

● Participants are solely responsible for materials submitted.
Participants must be accountable for the proposals they submit
and it should not infringe or violate any third-party intellectual
rights, or any laws, contribute to or encourage infringing or

khảo (BGK), nhân viên công ty và/hoặc thân nhân của BGK cũng
không được phép tham gia cuộc thi.

● Thí sinh không được đăng tải hoặc công khai rộng rãi dự án dự thi
trên phương tiện truyền thông, dù là một phần hoặc toàn bộ dự án
trước thời hạn nộp bài dự thi trực tuyến. Thí sinh không được tiết lộ
danh tính, tên tuổi, quốc gia cư trú và/hoặc tên công ty trước khi Ban
tổ chức công bố kết quả cuộc thi. Không tuân thủ các tiêu chí trên, dự
án dự thi có thể bị loại ngay lập tức.

● Nhân viên BCI và/hoặc thân nhân không được phép tham gia cuộc
thi.

Điều khoản và điều kiện

● Tất cả thí sinh phải tuân thủ các quy tắc và quy định của cuộc thi.
● Mỗi lượt đăng ký chỉ được gửi một dự án dự thi.
● Thí sinh không được liên hệ Ban giám khảo dưới bất kỳ hình thức

nào.
● Thí sinh không được phép đăng tải hoặc công khai dự án dự thi trên

bất kỳ kênh nào trước khi kết quả cuộc thi được công bố.
● Thí sinh sẽ phải chịu trách nhiệm về dữ liệu cung cấp cho Ban tổ

chức. Thí sinh có trách nhiệm cung cấp dữ liệu trung thực trong quá
trình đăng ký.

● Ban tổ chức có quyền xác minh danh tính của thí sinh và có thể yêu
cầu thêm bằng chứng nhận dạng.

● Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tài liệu đã nộp. Thí sinh
phải chịu trách nhiệm về bài dự thi và đảm bảo không vi phạm bất kỳ
quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, hoặc bất kỳ điều khoản luật
nào, cũng như đảm bảo không góp phần vào bất kỳ hành vi vi phạm
pháp luật nào khác. Bằng cách gửi bài dự thi, thí sinh cũng đồng thời



otherwise unlawful conduct. By submitting the proposals,
participants are representing that they are the owner of such
materials and/or have all the necessary rights, licenses and
authorization to distribute it.

● The Organizer is not responsible for the use of protected images
and/or materials by any of the participants.

● Participants are expected to submit original work. Copying
someone else’s work or using copyrighted images, photos,
architectural/art pieces is strictly prohibited and will result in
recalling all prizes and removal from the website, social media
and publication.

● Participants must cite and describe supporting studies/articles,
image sources or references used for their proposals as accurately
and comprehensively as possible. In the event that they are found
to be contrary to the submitted information, the Organizer has the
right to disqualify or recall award.

● The Organizer does not approve, endorse or validate any
proposals or awarded entries. The Organizer will not accept any
liability for omissions or errors. The Organizer is not responsible
for statements or opinions expressed by the participants nor do
such statements necessarily represent the views of the Organizer
unless stated otherwise. The Organizer disclaims any and all
liability, which may be claimed arising out of reliance upon the
information presented.

● The Organizer reserves the right to make any changes to the
competition’s dates, deadlines, requirements, etc. Any changes or
updates will be announced on the official competition website
and social media channels. It is the responsibility of all
participants to check the abovementioned sources on a regular
basis.

xác nhận quyền tác giả của những tài liệu dự thi và/hoặc các quyền
hợp pháp khác liên quan đối với tác phẩm dự thi.

● Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu kiện nào liên
quan đến việc sử dụng hình ảnh và/hoặc tài liệu mà các thí sinh gửi
dự thi.

● Thí sinh phải nộp bản gốc dự án dự thi. Nghiêm cấm sao chép dưới
mọi hình thức các luận văn nghiên cứu của tác giả khác hoặc sử dụng
hình ảnh, ảnh chụp, tác phẩm kiến   trúc/nghệ thuật có bản quyền,
trường hợp có khiếu nại về tác quyền và các quyền hợp pháp khác
đối với tác phẩm dự thi, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng đã trao và
sẽ gỡ các bài đăng khỏi trang web, các kênh truyền thông xã hội và
ấn phẩm đã đăng tải.

● Thi sinh phải trích dẫn và mô tả các nguồn đã tham khảo để sử dụng
cho phương án dự thi một cách chính xác và dễ hiểu nhất, chẳng hạn
như nguồn các bài nghiên cứu/bài báo, nguồn hình ảnh hoặc tài liệu
khác. Trường hợp phát hiện thông tin sai lệch, Ban tổ chức có quyền
loại hoặc thu hồi giải thưởng.

● Ban tổ chức không tham gia vào quá trình phê duyệt, kiểm duyệt
hoặc xác nhận bất kỳ phương án dự thi nào hoặc bài dự thi được trao
giải. Ban tổ chức sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu
phát hiện bài dự thi có thiếu sót hoặc sai phạm. Ban tổ chức cũng
không chịu trách nhiệm về các nhận định hoặc ý tưởng được trình
bày trong bài dự thi, những nhận định này không thể hiện quan điểm
của Ban tổ chức, trừ khi có quy định khác. Ban tổ chức có quyền từ
chối bất cứ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bài dự thi của thí sinh.

● Ban tổ chức có quyền thay đổi về ngày, thời hạn nộp bài, các yêu cầu
cuộc thi, v.v. Mọi thay đổi hoặc cập nhật sẽ được thông báo trên trang
web chính thức của cuộc thi và các kênh truyền thông xã hội. Tất cả
thí sinh nên thường xuyên kiểm tra các nguồn nêu trên để đảm bảo
nắm bắt kịp thời thông tin.



Intellectual Property

● All materials submitted to the competition will become part of
the Organizer’s files. The Organizer will have the full rights to
publish and promote these materials, and make proper mention of
the participants who authored the proposals.

● By submitting a proposal, participants are giving the Organizer
the right to use the received materials in both printed and online
platforms/publications.

● The Organizer will also have the right to modify any of the
materials submitted in order to better adapt them to the different
formats and layouts that the platforms/publications might have.

SUBMISSION MATERIALS & REQUIREMENTS

Panels [click to download]

● Entries are to be submitted by following the specified template (5
panels per entry; 4 for design proposal, 1 for citations/references).

● Maximum file size of all 5 panels to be submitted is 15MB; in A2
size, PDF format. If you are selected as a winner/merit, you will
need to provide high-resolution individual images of your panels.

● Images should consist only of drawings, rendered images,
photographs and thumbnails.

● The total site area; actual images of the site; and geographical
coordinates must be included.

● Scales that are necessary to comprehend certain drawings (plans,
sections, etc.) must be shown as graphic scales next to the
drawing.

Quyền Sở hữu trí tuệ

● Tất cả các tài liệu gửi dự thi sẽ là một phần trong hồ sơ của Ban tổ
chức. Ban tổ chức sẽ có toàn quyền sử dụng để xuất bản và quảng bá
các tài liệu này, đồng thời đăng tải thông tin thí sinh cũng là tác giả
của các tác phẩm dự thi.

● Thông qua việc gửi bài dự thi, thí sinh được xem là đồng ý cho Ban
tổ chức có quyền sử dụng các tài liệu để đăng tải trên các nền tảng
trực tuyến/ ấn phẩm in ấn.

● Ban tổ chức cũng sẽ có quyền biên tập chỉnh sửa các tài liệu dự thi
cho phù hợp với các định dạng và bố cục bài viết trên các nền tảng/ấn
phẩm.

HỒ SƠ DỰ THI BẮT BUỘC

Panels [nhấp để tải xuống]

● Dự án dự thi phải được trình bày theo mẫu quy định (bảng thuyết
trình (panels) gồm 5 trang, trong đó 4 trang đầu dành cho phương án
đề xuất thiết kế, và trang còn lại dành để liệt kê về nguồn trích dẫn/tài
liệu tham khảo).

● Kích thước tệp tối đa của bảng thuyết trình là 15MB; kích thước A2,
định dạng PDF. Nếu dự án đạt giải, bạn sẽ phải cung cấp thêm các
phối cảnh riêng lẻ với độ phân giải cao, đây là các phối cảnh bạn đã
sử dụng để trình bày trong bảng thuyết trình.

● Hình ảnh chỉ nên bao gồm bản vẽ, hình phối cảnh, ảnh thực tế và ảnh
đại diện

● Tổng diện tích; hình ảnh thực tế của khu đất hoặc tọa độ địa lý phải
được thể hiện trong bảng thuyết trình.

● Tỉ lệ cần thiết để hiểu rõ một số bản vẽ (như mặt bằng, mặt cắt, v.v.)

https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/A2-PANELS-TEMPLATE-FAP_2023.pdf
https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/A2-PANELS-TEMPLATE-FAP_2023.pdf


● The contents of the panels should be sufficient to impart a clear
understanding of the proposal and presented according to the
stated evaluation criteria.

● Any names, countries of residence and/or practice MUST NOT
be displayed anywhere on the panels.

● Panels should be submitted in English; entries submitted in other
languages will be disqualified.

Forms

● Form I: Copyright License [click to download]
● Form II: Declaration [click to download]
● Form III: Rules & Regulations [click to download]

SUBMISSION STEPS

Register for free from the banner on FuturArc App:
Download on App Store | Download on Play Store

or scan the QR code below:

Submit the materials via:

phải được thể hiện dưới dạng tỉ lệ đồ họa bên cạnh bản vẽ.
● Nội dung bảng thuyết trình phải đầy đủ và truyền đạt rõ ràng thông

điệp của các ý tưởng đề xuất; đồng thời trình bày theo các tiêu chí
đánh giá đã được đề ra.

● Tên thí sinh, quốc gia cư trú và/hoặc tên công ty KHÔNG ĐƯỢC đề
cập ở bất kỳ đâu trên bảng thuyết trình.

● Các bảng thuyết trình phải được trình bày bằng tiếng Anh; các bài dự
thi được gửi bằng các ngôn ngữ khác sẽ bị loại.

Mẫu tờ khai (forms)

● Form I: Giấy phép Bản quyền [nhấp để tải xuống]
● Form II: Tác quyền [nhấp để tải xuống]
● Form III: Nội quy & Quy định [nhấp để tải xuống]

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ

Đăng ký miễn phí từ banner cuộc thi trên Ứng dụng FuturArc:
Tải xuống trên App Store | Tải xuống trên Play Store

hoặc quét mã QR bên dưới:

Nộp dự án dự thi:

https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/FAP_2023_Form_I-Copyright-License.pdf
https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/FAP_2023_Form_II-Declaration.pdf
https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/FAP_2023_Form_III-Rules-Regulations.pdf
https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.futurarc
https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/FAP_2023_Form_I-Copyright-License.pdf
https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/FAP_2023_Form_II-Declaration.pdf
https://www.futurarc.com/wp-content/uploads/2022/10/FAP_2023_Form_III-Rules-Regulations.pdf
https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.futurarc


● Email to prize@futurarc.com as a ZIP attachment; OR
● WeTransfer link sent to prize@futurarc.com

*Indicate in your email subject the project name and your name (or team
leader’s name); for example: Rebar House_Dinda Wijaya

● Please note that you need to complete both steps (1) and (2) in
order for your entry to be considered legitimate. Failure to do so
will lead to disqualification.

● Any submission that does not respect the submission
requirements will be disqualified.

PRIZES

All winners will be awarded with the FuturArc Prize Trophy and the
following cash prizes*.

● First Place: Cash prize of SGD8,000 plus 2-year subscription to
FuturArc digital magazine via FuturArc app

● Second Place: Cash prize of SGD3,500 plus 1-year subscription
to FuturArc digital magazine via FuturArc app

● Third Place: Cash prize of SGD2,000 plus 1-year subscription to
FuturArc digital magazine via FuturArc app

● Merit (up to 12 places will be given): SGD500 each plus 1-year
subscription to FuturArc digital magazine via FuturArc app

● Gửi email đến prize@futurarc.com dưới dạng tệp ZIP; HOẶC
● Gửi bằng WeTransfer đến prize@futurarc.com

* Đặt tên chủ đề email theo cú pháp gồm tên dự án và tên của bạn (hoặc tên
của trưởng nhóm); ví dụ: Rebar House_Dinda Wijaya

● Lưu ý rằng thí sinh phải hoàn thành cả hai (2) bước trên để hợp lệ bài
dự thi. Nếu không sẽ được xem là không hợp lệ tham gia.

● Bất kỳ bài dự thi nào không tuân theo các yêu cầu trên sẽ bị loại.

GIẢI THƯỞNG

Các cá nhân và nhóm đạt giải sẽ được nhận Kỷ niệm chương, Chứng nhận
FuturArc Prize và các giải thưởng tiền mặt sau đây *.

★ Giải Nhất: Giải thưởng tiền mặt 8.000 đô Singapore và hai (2) năm tạp
chí trên ứng dụng FuturArc

★ Giải Nhì: Giải thưởng tiền mặt 3.500 đô Singapore và một (1) năm tạp
chí trên ứng dụng FuturArc

★ Giải Ba: Giải thưởng tiền mặt 2.000 đô Singapore và một (1) năm tạp chí
trên ứng dụng FuturArc

★ Giải Khuyến khích: (tối đa 12 giải) Giải thưởng tiền mặt 500 đô
Singapore/giải và một (1) năm tạp chí trên ứng dụng FuturArc

mailto:prize@futurarc.com
mailto:prize@futurarc.com
mailto:prize@futurarc.com
mailto:prize@futurarc.com


Each Winner/Winning team will receive:

1. Cash prize
2. One trophy (only 1 trophy will be awarded for each winner or

winning team)
3. Certificates
4. Complimentary subscription to FuturArc digital magazine via

FuturArc app

Each Merit recipient/team will receive:

1. Cash prize
2. Certificates
3. Complimentary subscription to FuturArc digital magazine via

FuturArc app

● Awards will be given based on quality of entry, regardless of the
country of origin.

● Awards given to team entrants will be presented to the team
representative and are to be shared at the discretion of the team
members.

● All projects from winning entrants and merit recipients may be
published on FuturArc website, social media and in FuturArc
magazine.

● The jury shall have full freedom to decide on the winners and
merits. The jury decision shall be final and binding on all
entrants.

● The competition registrar reserves the right to not award any
prize where the jurors agree that submissions are of insufficient
quality.

Mỗi cá nhân/nhóm thắng giải sẽ nhận được:

1. Giải thưởng tiền mặt
2. Một (1) Kỷ niệm chương (mỗi cá nhân/nhóm thắng giải chỉ nhận 1

kỷ niệm chương)
3. Chứng nhận đạt giải
4. Một (1) hoặc hai (2) năm tạp chí trên ứng dụng FuturArc

Mỗi cá nhân/nhóm đạt giải khuyến khích sẽ nhận được:

1. Giải thưởng tiền mặt
2. Chứng nhận đạt giải
3. Một (1) năm tạp chí trên ứng dụng FuturArc

● Giải thưởng sẽ được trao dựa trên chất lượng bài dự thi, bất kể quốc
gia xuất xứ.

● Giải thưởng sẽ được trao cho đại diện nhóm dự thi và các thành viên
trong nhóm sẽ tự thỏa thuận phân chia.

● Tất cả các dự án thắng giải và dự án đạt giải khuyến khích đều được
đăng tải trên trang web, các kênh truyền thông xã hội và trên tạp chí
FuturArc.

● BGK sẽ toàn quyền quyết định các dự án thắng giải và dự án đạt giải
khuyến khích. Quyết định của BGK sẽ là quyết định cuối cùng và có
tính ràng buộc đối với tất cả thí sinh dự thi.

● Đơn vị tổ chức cuộc thi có quyền không trao bất kỳ giải nào nếu
BGK nhất trí rằng các bài dự thi không đủ chất lượng.

● Giấy chứng nhận điện tử tham gia cuộc thi sẽ được gửi đến tất cả các
thí sinh đăng ký dự thi.

● Trong trường hợp các sự kiện được phép tổ chức, các cá nhân/nhóm
đạt giải sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải BCI Asia Awards
(BCIAA) — sự kiện thường niên dành cho các chủ đầu tư, các công



● Digital certificates of participation will be sent out to all
registrants.

● Provided that physical events are allowed to take place, awardees
will be recognized at BCI Asia Awards (BCIAA)—a gala event
that attracts key architecture, building and construction industry
players in Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapore,
Philippines, Thailand and Vietnam respectively.

* Competition Organizer reserves the right to change the prizes.

JURY

To be confirmed

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. How do I register for the competition?
Register for free via FuturArc App by downloading the app (App
Store | Play Store) and clicking on the banner.

ty kiến trúc, và các công ty khác trong ngành kiến trúc & xây dựng
tại Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái
Lan và Việt Nam.

* Ban tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi cơ cấu giải thưởng.

BAN GIÁM KHẢO

Sẽ được công bố sau.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Làm cách nào để đăng ký tham gia cuộc thi?
Đăng ký miễn phí qua ứng dụng FuturArc bằng cách tải ứng dụng từ App
Store | Play Store và nhấp vào banner cuộc thi.

https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.futurarc
https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.futurarc


2. Can I submit in person?
Entrants are encouraged to tender all submissions in electronic format
online (see Submission Steps).

3. Can I submit additional materials?
Under no circumstances will the jury consider additional panels,
materials or individual images that do not fit into the submission
template.

4. Will I be notified about the outcome of the submission?
Only winners and merit recipients (i.e., runners-up) will be notified

2. Tôi có thể nộp dự án dự thi trực tiếp không?
Các thí sinh được khuyến khích gửi dự án dự thi dưới dạng điện tử trực
tuyến (tham khảo phần Các bước nộp dự án dự thi).

3. Tôi có thể đính kèm thêm tài liệu bổ sung không?
BGK sẽ không xem xét các bảng thuyết trình bổ sung, tài liệu hoặc hình ảnh
riêng lẻ không phù hợp với mẫu quy định của cuộc thi.

4. Tôi có được thông báo kết quả dự án dự thi không?
Chỉ những cá nhân/nhóm thắng giải và đạt giải khuyến khích mới được
thông báo kết quả đạt giải qua email. Giấy chứng nhận điện tử tham gia cuộc



individually via email. Digital certificates of participation will be sent
out to all registrants.

5. Can I submit multiple entries?
Each individual/team entrant can only submit 1 proposal. Multiple
entries per individual/team entrant will not be allowed. In the event of
multiple entries per individual/team entrant, only the latter date of
submission will be counted.

6. How do I find out updates about the competition?
Please check for official updates on FuturArc website and/or social
media channels. This is to ensure all participants have access to the same
amount of information. Questions sent via social media channels will not
be addressed.

7. How do I contact the Organizer if I have questions?
All questions must be sent to prize@futurarc.com to be addressed.

Key Dates

● Mid-October 2022: Registration & submission start
● Mid-February 2023: Registration & submission end
● End March to April 2023: Results & individual notification
● May to June 2023: Awards*

* Awards ceremony dates are to be confirmed.
* Competition Organizer reserves the right to change the schedule of the
competition.

thi sẽ được gửi đến tất cả các thí sinh đăng ký dự thi.

5. Tôi có thể gửi nhiều bài dự thi không?
Mỗi cá nhân/nhóm chỉ có thể gửi 1 dự án dự thi. Nhiều dự án dự thi từ mỗi
cá nhân/nhóm sẽ được tính là không hợp lệ. Trong trường hợp có nhiều dự
án dự thi từ mỗi cá nhân/nhóm, Ban tổ chức chỉ tính dự án được nộp sau
cùng theo thời hạn nộp bài.

6. Làm cách nào để tìm thông tin cập nhật về cuộc thi?
Vui lòng kiểm tra các thông tin cập nhật chính thức trên trang web và/hoặc
các kênh truyền thông xã hội của FuturArc. Điều này đảm bảo tất cả các thí
sinh tham gia đều tiếp cận cùng một nguồn thông tin. Các câu hỏi được gửi
qua các kênh truyền thông xã hội sẽ không được giải đáp.

7. Làm cách nào để liên hệ với Ban tổ chức nếu tôi có thắc mắc?
Tất cả các câu hỏi phải được gửi đến prize@futurarc.com để được giải đáp.

Mốc thời gian

● Giữa tháng 10 năm 2022: Bắt đầu đăng ký & nộp dự án dự thi
● Giữa tháng 2 năm 2023: Kết thúc đăng ký & nộp dự án dự thi
● Cuối tháng 3 đến tháng 4 năm 2023: Kết quả & thông báo cho các cá

nhân/nhóm đạt giải
● Tháng 5 đến tháng 6 năm 2023: Trao giải *

* Lễ trao giải sẽ được thông báo sau.
* Ban tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi lịch trình của cuộc thi.

https://instagram.com/futurarc
https://instagram.com/futurarc
mailto:prize@futurarc.com
https://instagram.com/futurarc
mailto:prize@futurarc.com


REGISTER FROM FUTURARC APP (iOS)

or

REGISTER FROM FUTURARC APP (PLAY STORE)

 

Enquiry
For any queries, please contact us at prize@futurarc.com

About FuturArc Prize

Launched in 2007, FuturArc Prize is the first international Green
building design competition in Asia open to professionals and students. It
aims to trigger continuous change and creativity in the art and science of
building design, showcasing innovative ideas and solutions for a
sustainable future. With a highly respected international jury and
tremendous industry support, the Prize enables Green building design
ideas and practitioners to emerge on the regional stage. Winning entries
from the competition are published in both the Journal’s annual Green
edition and on its website. Year after year, the competition attracts an
increasing number of participants from more than 15 countries.

ĐĂNG KÝ TỪ ỨNG DỤNG FUTURARC (iOS)

hoặc

ĐĂNG KÝ TỪ ỨNG DỤNG FUTURARC (PLAY STORE)

Thắc mắc
Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
loan.nguyen@bcicentral.com/ khanh.nguyen@bcicentral.com hoặc
prize@futurarc.com

Về FuturArc Prize

Được khởi xướng vào năm 2007, FuturArc Prize là cuộc thi quốc tế đầu tiên
về thiết kế Công trình Xanh tại Châu Á dành cho các kiến trúc sư và sinh
viên. Cuộc thi nhằm mục đích tìm kiếm sự đổi mới và sáng tạo liên tục về
nghệ thuật và khoa học thiết kế các công trình xây dựng, đưa ra các ý tưởng
và giải pháp sáng tạo vì một tương lai bền vững. Với hội đồng Ban giám
khảo quốc tế đầy uy tín đã có nhiều đóng góp to lớn trong ngành, Giải
thưởng góp phần vinh danh các ý tưởng thiết kế công trình Xanh và các cá
nhân/nhóm đạt giải tại các sự kiện trao giải trong khu vực. Các dự án đạt giải
sẽ được đăng tải trên ấn phẩm “Xanh” thường niên và trên trang web của tạp
chí FuturArc. Năm qua năm, cuộc thi thu hút ngày càng nhiều thí sinh tham
gia từ hơn 15 quốc gia.

https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.futurarc
mailto:prize@futurarc.com
https://apps.apple.com/my/app/futurarc/id1121948645
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcicentral.futurarc
mailto:loan.nguyen@bciasia.com
mailto:prize@futurarc.com


Competition Registrar

FuturArc Prize
300 Beach Road
The Concourse
Singapore 199555
Email: prize@futurarc.com

FuturArc is the Competition Organiser. FuturArc is a quarterly
publication that recognizes the impact of buildings on society and the
environment, promoting architecture that is socially and ecologically
responsible.

The Competition Registrar is BCI Central Singapore Pte Ltd, a
subsidiary of the BCI Group of Companies.

Đơn vị tổ chức cuộc thi

FuturArc Prize
300 Beach Road
The Concourse
Singapore 199555
Email: prize@futurarc.com

FuturArc là đơn vị tổ chức cuộc thi. FuturArc là ấn phẩm tạp chí được xuất
bản hàng quý, công nhận những tác động tích cực của các công trình đối với
xã hội và môi trường, thúc đẩy kiến trúc có trách nhiệm với xã hội và môi
trường sinh thái.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là BCI Central Singapore Pte Ltd, một công ty con
của BCI Group.

mailto:prize@futurarc.com
mailto:prize@futurarc.com

