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REPTES PARTICIPATIUS DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 

 
 
EL QUIZ DEL DIM’ 2020 

. Entraran al sorteig del premi les persones físiques que hagin encertat totes les respostes dels 
tres quiz que es faran els dies 16, 17 i 18 de maig a través del canal d’Instagram del Museu 
Episcopal de Vic.  
 
. El premi consistirà en un catàleg de l’exposició temporal “Nord & Sud. Art medieval de Noruega i 
Catalunya, 1100-1350”.  
 

 
#DIMchallenge 
 
. Podran participar les persones físiques que publiquin una fotografia al feed del seu compte 
personal d’Instagram o que ens enviïn la seva proposta a informacio@museuepiscopalvic.com 
 
. En el text de la fotografia caldrà identificar la peça i etiquetar el museu a Instagram 
@museuepiscopalvic, Facebook museuepiscopalvic o Twitter @Mev_vic, així com incloure el 
hashtag #DIMchallenge. 
 
. D’entre tots els participants al repte, es concediran 3 premis a les imatges que tinguin més likes a 
les xarxes socials d’Instagram, facebook i twitter. Hi ha temps per participar fins a les 8:00h del 
dilluns 25 de maig.  
 
 
 
. Els participants als reptes 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. 
 
. 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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