Concurs a Instagram #JaSom20k
Et convidem a compartir una fotografia de l’obra d’art del Museu Nacional d’Art
de Catalunya que més t’agradi. Com? Participant en el concurs a Instagram
#JaSom20k
Objecte
El Museu Nacional d'Art de Catalunya posa en funcionament el concurs
“#JaSom20k” a Instagram que té com a finalitat rebre fotografies d’obres del
museu.
El concurs ofereix tres premis que es detallen més avall.
Com participar-hi?
Tria l’obra, el detall o el conjunt de la nostra col·lecció que més t’agradi ja sigui
per la temàtica, el context, la bellesa o la inquietud que desprèn.
Una vegada seleccionat, fes-ne una fotografia o descarrega-te-la de la nostra
col·lecció online i puja-la a Instagram, amb la menció @museunacional i
l’etiqueta #JaSom20k.
Qui hi pot participar?
Hi poden participar totes aquelles persones majors de 18 anys.
Només s’acceptarà una fotografia per participant. No s’acceptaran fotografies
amb continguts xenòfobs, racistes, sexistes o que faltin al respecte al Museu
Nacional o a qualsevol persona física o jurídica.
Durada i àmbit territorial
Del 22 de gener de 2019 fins al 20 de febrer de 2019.
El concurs no tindrà límit geogràfic.
Què pots guanyar?
Totes les fotografies publicades a Instagram entre el 22 de gener de 2019 i el
20 de febrer de 2019, amb la menció @museunacional i l’etiqueta #JaSom20k,
i que compleixin les bases del concurs, optaran al sorteig de 3 entrades dobles
per visitar el museu.
Guanyadors
Un cop finalitzat el termini del concurs, es triaran els 3 guanyadors de manera
automàtica a través l'eina en línia www.giveawation.com
Els guanyadors seran anunciats el 21 de febrer de 2019 a través d’Instagram, a
més de ser contactats a través d’aquesta xarxa social per explicar-los els
terminis i termes de percepció del premi, per a la qual cosa disposaran d’un

termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de la primera
comunicació per acceptar el premi.
Un cop finalitzat aquest termini sense haver acceptat el premi, els guanyadors
no tindran cap dret a reclamar-lo. L’incompliment dels terminis marcats pel
museu serà causa suficient i inexcusable per anul·lar el premi atorgat, perdent
els finalistes tot dret a reclamar l’esmentat premi.
Dades personals
D’acord amb el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea
(RGPD), en vigor a partir del 25 de maig del 2018, us informem que les dades
dels guanyadors NO s’incorporaran a cap fitxer del Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
Drets de propietat i imatge
Les imatges seran propietat dels seus autors i el Museu Nacional es reserva el
dret de publicar-les per a la difusió de l’exposició a xarxes i web o en altres
suports i canals, respectant sempre la menció de la seva autoria.
Responsabilitat
Cap participant d’aquest concurs podrà fer responsable d’aquest a Instagram.
La promoció no està patrocinada, avalada ni administrada per Instagram ni
associada de cap altra manera a la plataforma. L’usuari es desvincula totalment
d’Instagram i és conscient que proporciona la seva informació al Museu
Nacional d’Art de Catalunya i no a Instagram.
La participació en aquesta promoció suposa l’acceptació de les presents bases,
disponibles al web del museu.
El museu es reserva el dret a modificar o cancel·lar les promocions.
Anima’t a participar-hi!

Barcelona, 12 de gener de 2019

