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REPTE PARTICIPATIU DEL DIA INTERNACIONAL DE MUSEUS 2020 

 

Condicions de participació 
 

 

 Organització: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

 Denominació: #DIMchallenge  

 

 Calendari: des de dilluns 11 de maig a les 9 hores fins al dilluns 18 de maig a les 23:59 

hores. 

 

 Participants: 
 

- Podran participar les persones físiques que publiquin una fotografia al feed del seu 

compte personal d’Instagram responent al repte proposat. 

 

- En el text de la fotografia caldrà identificar la peça i etiquetar el museu al qual 

correspon (si té perfil a Instagram), així com incloure els hashtags #DIMchallenge 

i #DIM2020. 

 

- No es tracta d’una acció patrocinada, avalada, administrada o associada de cap 

manera a Instagram. Al participar en el repte els participants reconeixen i accepten 

aquesta circumstància. 

 

- La participació en aquest repte implica, per a tots els participants, el coneixement 

i total acceptació d’aquestes condicions, així com de les decisions que adopti 

l’organització sobre qualsevol imprevist. 
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 Premi: 
 

- D’entre tots els participants en el repte, es concediran 5 premis a les imatges que 

tinguin més likes a Instagram a les 8:00 hores del dimarts 19 de maig del 2020.  

 

- El premi consistirà en: una visita guiada personalitzada per a un màxim de 6 

persones al museu al qual faci referència la imatge.  

 

- Al llarg de la setmana del Dia Internacional dels Museus el Departament de Cultura 

contactarà amb el perfil a Instagram guanyador. En el cas que el participant 

potencial guanyador no complís els requisits establerts en aquesta convocatòria, 

quedarà automàticament eliminat i l’organització passarà a contactar amb els 

participants guanyadors suplents d’acord amb el rànquing de likes. En darrer cas, 

si no es donen les condicions mínimes de participació, l’organització pot declarar 

el premi desert. 

 

 Difusió: 
 

- Els participants autoritzen a l’organització a exhibir, publicar, difondre o reproduir 

les imatges, els textos i els seus perfils, sense que comporti cap tipus de 

compensació. 

 

- Els participants garanteixen que no existeixen tercers que disposin de drets 

d’exclusivitat sobre l’exhibició, publicació, difusió o reproducció de la seva imatge; 

en cas contrari, es comprometen a mantenir indemne a l’organització respecte de 

qualsevol reclamació que per aquest motiu puguin formular terceres persones. 

Així mateix, els participants reconeixen que la participació en el repte no els causa 

cap perjudici patrimonial i, per tant, renuncien a qualsevol reclamació que puguin 

efectuar per qualsevol causa. 

 


