
L'heu trobat? Doncs feu-vos una selfie amb ell i pen-
geu-la a Instagram amb els hashtags                                      
#quisamagaalmuseu #XMTLLA

Entrarà a formar part del concurs tothom que trobi 
l'intrèpid personatge del pessebre que s'ha perdut al 
museu, s'hi faci una foto i la pugi a Instagram amb 
l'etiqueta #quisamagaalmuseu #XMTLLA 

El concurs comença el dilluns 23 de desembre i s'acaba 
el diumenge 7 de gener, ambdós inclosos. La participa-
ció en el concurs és gratuïta. 

Les fotografies hauran d'estar fetes en el període del 
concurs. 

En cas que el o la participant tingui ús privat de les imat-
ges d'Instagram, haurà de suggerir amistat a @xmtlla 
perquè la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran 
pugui visualitzar-les. 

El guanyador del concurs s'escollirà a través d'un 
sorteig organitzat per la Xarxa de Museus de les Terres 
de Lleida i Aran el 14 de gener de 2020, a partir de totes 
les fotografies presentades. 

COM s’HI PARTICIPA?

Més informació a
patrimoni.gencat.cat/ca/museusdelleida

Es contactarà amb el guanyador a través d'un missatge 
que s'enviarà a la seva fotografia. 

El nom del guanyador també es farà públic als comptes 
de Facebook i Twitter de la Xarxa de Museus de les 
Terres de Lleida i Aran.

El guanyador haurà de posar-se en contacte amb 
l'organització enviant un correu a l'adreça electrònica 
sam@museudelleida.cat o trucant al telèfon 973 283 
075

El premi serà una tauleta digital.

La publicació de les imatges a Instagram amb l'etiqueta 
#quisamagaalmuseu #XMTLLA significa l'acceptació 
d'aquestes bases. 

Les fotografies no poden contenir marques de tercers 
ni fer-hi referència. Així mateix, no poden contenir 
material obscè, sexualment explícit, violent, discrimina-
tori, ofensiu o difamatori. 

Ús de les dades:
Pujar les fotografies a Instagram amb les etiquetes #quisamagaalmuseu 
#XMTLLA comporta atorgar permís als organitzadors del concurs perquè 
es posin en contacte amb el guanyador enviant un missatge a la fotografia. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, us informem que les dades del guanyador no 
s'incorporaran a cap fitxer de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i 
Aran.

AQUEST NADAL,
QUI S'AMAGA AL MUSEU?

Del 23.12
al 07.01
Busca l'intrèpid personatge del 
pessebre que s'ha colat als 
museus de la Xarxa de Museus 
de les Terres de Lleida i Aran Víctor Pérez Pallarés, esbós  de les pintures de la Pobla de Cérvoles (les Garrigues)

Museu de Lleida n. i. 3626

El personatge que s'amaga al museu ha deixat una sèrie 
de pistes que porten fins a ell. Seguiu-les, no en passeu 
cap per alt! 

Si voleu participar en el concurs d'Instagram, podeu 
guanyar una tauleta digital.

CONCURS D'INSTAGRAM


