
 
REGULAMIN KONKURSU 

„WYGRAJ NOWEGO SMARTFONA” 

dalej Konkurs 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin konkursu „Wygraj nowego     

smartfona”, zwany dalej ” Regulaminem”,     

określa przebieg i organizację Konkursu, zasady      

wyboru najlepszych zadań́ konkursowych,    

prawa i obowiązki Organizatora i inne istotne       

postanowienia.  

2. Organizatorem Konkursu jest Brandheroes ApS,     

VAT; 37380865, Stroemmen 32, 8960 Randers,      

Denmark, zwana dalej „Organizatorem”.    

Organizator może przeprowadzić́ Konkurs przy     

pomocy wybranych przez siebie influencerów     

dalej „Influencer”.  

3. Czynności związane z przeprowadzeniem    

Konkursu w imieniu Organizatora, w     

szczególności takie jak ogłoszenie i     

rozstrzygnięcie Konkursu przeprowadza   

Influencer. Rozpatrywanie reklamacji i    

przekazanie nagrody konkursowej przeprowadza    

Organizator. Organizator zastrzega, ze Influencer     

nie jest stroną stosunku zobowiązaniowego     

związanego z Konkursem. 

4. Niniejszy Regulamin ma charakter przyrzeczenia     

publicznego nagrody konkursowej w myśl art.      

921 § 1 i następne K.C. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nie jest wynikiem     

przypadku, stąd Konkurs nie jest grą losową w        

rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19         

listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz.         

U. 2019 poz. 847, z pó z n. zm.). 

 

 

 

RULES OF THE CONTEST 

"WIN A NEW SMARTPHONE" 

hereinafter the Contest 

 

I. GENERAL PROVISIONS 

1. These regulations of the "Win a new       

smartphone" contest, hereinafter referred to     

as "Regulations", define the course and      

organization of the Contest, the rules for       

selecting the best Contest tasks, the rights and        

obligations of the Organizer and other relevant       

provisions. 

2. The Organizer of the Contest is Brandheroes       

ApS, VAT; 37380865, Stroemmen 32, 8960      

Randers, Denmark, hereinafter referred to as      

the "Organizer". The Organizer may conduct      

the Contest with the help of selected       

influencers, hereinafter referred to as     

"Influencer". 

3. Activities related to conducting the Contest on       

behalf of the Organizer, in particular, such as        

announcing and adjudicating the Contest, are      

carried out by Influencer. The Organizer      

carries out the examination of the complaint       

(What complaint)? 

and the transfer of the Contest prize. The         

organizer reserves that Influencer is not a       

party to the contractual relationship related to       

the Contest. 

4. These Regulations are a promise of a public        

contest prize pursuant to Art. 921 § 1 et seq.          

of the Civil Code. 

5. The Contest is not adjudicated by chance,       

hence the Contest is not a game of chance         

within the meaning of Art. 2 clause 1 of the          

Act of November 19, 2009 on gambling (i.e.        



 

II. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W Konkursie może brać́ udział uczestnik, który: 

a) ukończył 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia       

Konkursu; 

b) posiada pełną zdolność́ do czynność́     

prawnych; 

c) wykonał zadanie konkursowe, opisane    

Regulaminie; 

d) zaakceptował warunki Regulaminu.  

2. W Konkursie w drodze wyjątku może wziąć́       

udział osoba, która ukończyła 13 rok życia i nie         

ukończyła 18 roku życia pod warunkiem, ze       

uzyskała zgodę swojego przedstawiciela    

ustawowego na udział w Konkursie. Organizator      

lub Influencer może zażądać́ przedstawienia     

przez taką osobę oświadczenia o wyrażeniu      

zgody przez przedstawiciela ustawowego na     

każdym etapie Konkursu. 

3. W Konkursie nie może brać́ udziału osoba: 

a) która jest osobą zatrudnioną przez Organizatora      

lub pośrednio przez inny podmiot powiązany z       

Organizatorem; 

b) jest osobą reprezentującą Organizatora albo     

Influencera lub inne podmioty powiązane z      

Organizatorem lub Influencerem,  

c) jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym,    

przysposabiającym, przysposobionym,  

rodzeństwem, innym krewnym lub    

powinowatym do drugiego stopnia osób     

wymienionych w Regulaminie.  

4. Zasady przeprowadzania Konkursu 

a) konkurs odbywa się w dniach od 11-12-2020 do        

31-01-2020. Dokładna data rozpoczęcia i     

zakończenia konkursu zostanie określona przez     

Influencera. 

b) Aby wziąć́ udział w Konkursie, należy      

wykonać́ zadanie konkursowe, tj: 

Journal of Laws of 2019, item 847, as        

amended). 

 

II. RULES OF PARTICIPATION 

1. The Contest may be entered by a participant        

who: 

a) is 18 years of age at the latest on the Contest           

commencement date; 

b) has full legal capacity; 

c) performed the Contest task described in the       

Regulations; 

d) accepted the terms of the Regulations. 

2. The Contest may be entered by a person who         

is 13 years of age and under 18 years of age,           

provided that they have obtained the consent       

of their legal representative to participate in       

the Contest. The Organizer or Influencer may       

request such a person to submit a declaration        

of consent by a statutory representative at       

each stage of the Contest. 

3. A person may not participate in the Contest: 

a) who is a person employed by the Organizer or         

indirectly by another entity related to the       

Organizer; 

b) is a person representing the Organizer or       

Influencer or other entities related to the       

Organizer or Influencer, 

c) is a spouse, ascendant, descendant, adoptive      

parent, adopted, sibling, other relative or      

affinity up to the second degree of persons        

listed in the Regulations. 

4. Rules for the conduct of the Contest 

a) the Contest takes place from 11-12-2020 to       

31=01-2021. The exact start and end date of        

the Contest will be determined by the       

Influencer. 

b) In order to take part in the Contest, a Contest          

task must be performed, i.e: 



(i) na Instagramie zacząć obserwować profil     

Influencera i @vivo_polska; 

(ii) polubienie zdjęć umieszczonych przez    

Influencera, dotyczących marki Vivo. 

(iii) skomentowanie zdjęć przez odpowiedzenie na     

pytanie: „jakie momenty są dla ciebie ważne w        

życiu nawiązując do marki Vivo) 

(iv) warunkiem wykonania zadania konkursowego     

jest łączne spełnienie w/w warunków. 

c) Organizator może doprecyzować szczegóły    

prawidłowego wykonania Konkursu z    

zastrzeżeniem, ze zmiana nie będzie istotnie      

wpływać na charakter charakteru zadania     

konkursowego. Doprecyzowanie wskazanych   

powyżej czynności nie stanowi zmiany     

Regulaminu. 

5. Zabronione są zgłoszenia które: 

a) nawołują do przemocy wobec istot żywych lub       

pochwalają taką przemoc; 

b) propagują jakikolwiek totalitarny ustrój państwa; 

c) nawołują do nienawiści na tle różnic religijnych,       

narodowościowych, etnicznych, rasowych lub    

pochwalają taką nienawiść́; 

d) znieważają lub zniesławiają grupę ludności albo      

poszczególną osobę z powodu jej przynależności      

narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej; 

e) są szowinistyczne, mizoginistyczne lub    

seksistowskie, niezależnie od płci, lub opierają      

się na dyskryminacji seksualnej; 

f) naruszają dobra osobiste innych osób, w tym jej        

prawo do ochrony wizerunku; 

g) w inny sposób niż̇ określony powyżej są       

sprzeczne z obowiązującym porządkiem    

prawnym lub dobrymi obyczajami; 

h) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o      

charakterze obraźliwym; 

i) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub     

pochwalają takie zachowania; 

(i) start following Influencer and @vivo_polska's     

profile on Instagram; 

(ii) liking photos posted by Influencer regarding      

the Vivo brand. 

(iii) commenting on the photos by answering the       

question: "what moments are important to      

you in your life referring to the Vivo brand) 

(iv) the condition for the performance of the       

Contest task is meeting the above-mentioned      

conditions. 

c) The Organizer may specify the details of the        

proper performance of the Contest, provided      

that the change will not significantly affect the        

nature of the Contest task. Specifying the       

above-mentioned activities does not    

constitute a change to the Regulations. 

5. It is forbidden to enter the following: 

a) incite or approve of violence against living       

creatures; 

b) promote any totalitarian system of the state; 

c) incite or approve of hatred on the basis of         

religious, national, ethnic and racial     

differences; 

d) insult or defame a group of the population or a          

particular person because of their national,      

ethnic, racial or religious affiliation; 

e) are chauvinistic, misogynistic or sexist,     

irrespective of gender, or based on sexual       

discrimination; 

f) violate the personal rights of other people,       

including their right to protect their image; 

g) otherwise than specified above, are contrary      

to the applicable legal order or morality; 

h) contain profanity or other offensive content; 

i) incite or approve of dangerous behavior; 

j) they are used to promote or advertise other        

entities. 



j) służą promocji lub reklamie innych podmiotów. 

 

6. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić́, aby     

wykonanie zadania konkursowego oraz jego     

zgłoszenie w Konkursie nie naruszało praw      

przysługujących osobom trzecim, w    

szczególnoścí praw osobistych, wizerunku,    

praw autorskich, praw własności    

przemysłowych. 

7. Organizator zastrzega możliwość́   

kasowania, sprostowania, usuwania lub    

niszczenia zadań́ konkursowych, wpisów i     

zdjęć Influencera, które naruszają    

postanowienia Regulaminu. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu 

a) Oceny zgłoszonych zadań́ konkursowych    

dokona Influencer; 

b) Influencer dokona weryfikacji, czy osoby,     

które dokonały zgłoszeń́ zadań́    

konkursowych, spełniają wymagania   

uczestnictwa w Konkursie, czy zgłoszone     

zadania konkursowe spełniają   

wymagania formalne, a następnie oceni     

zadania konkursowe, które pozytywnie    

przeszły weryfikację, w celu wyłonienia     

zwycięzcy; 

c) Influencer ocenia zadania konkursowe    

według własnej opinii kierując się     

kreatywnością uczestników; 

d) Influencer tworzy listę rezerwową    

uczestników, którzy mogą wygrać́    

Konkurs, jeżeli zwycięzca nie otrzyma     

nagrody. Influencer może nie wyłonić́     

żadnego zwycięzcy w przypadku    

niespełniania kryteriów, o których mowa     

w Regulaminie. Decyzje Influencera są     

suwerenne i nie wymagają uzasadnienia.  

 

6. The Participant is obliged to ensure that the        

performance of the Contest task and its       

submission to the Contest do not violate the        

rights of third parties, in particular personal       

rights, image, copyrights, industrial property     

rights. 

7. The Organizer reserves the right to delete,       

rectify, delete or destroy Contest tasks, entries       

and photos of the Influencer that violate the        

provisions of the Regulations. 

8. Settlement of the Contest 

a) Influencer will evaluate the submitted Contest      

tasks; 

b) Influencer will verify whether the persons who       

submitted the Contest tasks meet the      

requirements for participation in the Contest,      

whether the submitted Contest tasks meet the       

formal requirements, and then will evaluate      

the Contest tasks that have passed the       

verification in order to select the winner; 

c) Influencer evaluates the Contest tasks     

according to its own opinion, guided by the        

creativity of the participants; 

d) Influencer creates a reserve list of participants        

who may win the Contest, if the winner does         

not receive a prize. Influencer may not select        

any winner in the event of failure to meet the          

criteria referred to in the Regulations.      

Influencer's decisions are sovereign and     

require no justification. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. WYDANIE NAGRODY KONKURSOWEJ 

1. W konkursie przyznanych zostanie nagroda: 

Telefon vivo Y70 phone o wartości 1099 zł.  

2. Influencer powiadomi zwycięzcę, o wyborze     

jego zadania konkursowego poprzez    

dowolnie wybraną dla siebie formę     

komunikacji w terminie 14 (słownie:     

czternaście) dni od dnia wyłonienia     

zwycięzcy. 

3. Po powiadomieniu, nagrodzony uczestnik    

powinien przekazać́ Influencerowi   

niezbędne dane, potrzebne do wydania     

nagrody. Jeżeli zwycięzca przekaże    

Influencerowi niepełne lub niepoprawne    

dane, Organizator jest zwolniony z     

obowiązku wydania Uczestnikowi nagrody. 

4. Przekazanie nagrody nastąpi poprzez    

Influencera lub Organizatora na koszt i      

ryzyko Organizatora. 

5. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze      

nagrody Organizator przyjmuje, ze    

uczestnik zrzekł się prawa do nagrody      

konkursowej. 

6. Oprócz nagrody, Organizator przyzna    

nagrodzonemu Uczestnikowi dodatkową   

nagrodę pienięzną w kwocie stanowiącej     

równowartość́ 11,11% (słownie:   

jedenaście procent 11/100) wartosci    

nagrody konkursowej, w celu    

odprowadzenia zryczałtowanego podatku   

dochodowego.  

 

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. W przypadku wystąpienia przez osoby     

trzecie z roszczeniami wobec Organizatora     

lub Influencera z tytułu działań́ lub      

zaniechań́ osoby biorącej udział w     

Konkursie, które pozostają w związku z      

 

 

III. ISSUE OF THE CONTEST PRIZE 

1. The competition will award the following      

prizes:: 

Vivo Y70 phone worth PLN 1099.  

2. Influencer will notify the winner of the       

selection of his Contest task through any       

form of communication chosen for him      

within 14 (say: fourteen) days from the       

date of selecting the winner. 

3. After the notification, the awarded     

participant should provide Influencer with     

the necessary data necessary to issue the       

prize. If the winner provides the Influencer       

with incomplete or incorrect data, the      

Organizer is released from the obligation to       

issue the Participant with the prize. 

4. The prize will be handed over by the        

Influencer or the Organizer at the cost and        

risk of the Organizer. 

5. In the event that the winner does not        

collect the prize, the Organizer assumes      

that the participant has waived the right to        

the Contest prize. 

6. In addition to the prize, the Organizer will        

grant the awarded Participant an additional      

cash prize in the amount equivalent to       

11.11% (say: eleven percent 11/100) of the       

value of the Contest prize, in order to pay a          

flat-rate income tax. 

 

 

IV. RULES OF LIABILITY 

1. If third parties make claims against the       

Organizer or Influencer for actions or      

omissions of the person participating in the       

Contest, which remain in connection with      



Konkursem, osoba biorąca udział w     

Konkursie zwalnia Organizatora lub    

Influencera z odpowiedzialności wobec tej     

osoby trzeciej lub pokrywa wszelkie     

udokumentowane koszty, jakie poniósł    

Organizator lub Influencer w związku z tymi       

roszczeniami, w tym koszty pomocy     

prawnej. 

2. Organizator oraz Influencer nie ponoszą     

odpowiedzialności za niemożność́   

przeprowadzenia Konkursu z przyczyn    

niezależnych od nich lub skutków siły      

wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

3. Odpowiedzialność́ Organizatora jest   

ograniczona do wartości nagrody    

konkursowej. 

4. Odpowiedzialność́ Organizatora z tytułu    

rękojmi, w tym rękojmi za wady fizyczne i        

prawne nagrody konkursowej jest    

wyłączona.  

 

V. REKLMACJE 

1. W przypadku stwierdzenia przez osobę     

biorącą udział w Konkursie, ze Konkurs      

został przeprowadzony z naruszeniem    

postanowień́ niniejszego Regulaminu,   

może ona złożyć́ reklamację, poprzez     

wysłanie reklamacji na adres elektroniczny     

ran@brandheroes.com 

2. Reklamacja powinna zawierać́: 

a) imię i nazwisko osoby biorącej udział w       

Konkursie; 

b) dane kontaktowe osoby biorącej udział w      

Konkursie; 

c) opis na czym polegała niezgodność; 

3. Reklamacja może być złożona najpóźniej     

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia        

ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu. 

the Contest, the person participating in the       

Contest releases the Organizer or Influencer      

from liability towards that third party or       

covers all documented costs incurred by      

the Organizer or Influencer in connection      

with these claims, including the costs of       

legal assistance. 

2. The Organizer and Influencer shall not be       

liable for the inability to conduct the       

Contest for reasons beyond their control or       

the consequences of force majeure within      

the meaning of the Civil Code. 

3. The Organizer's liability is limited to the       

value of the Contest prize. 

4. The Organizer's liability under the warranty,      

including the warranty for physical and      

legal defects of the Contest prize, is       

excluded. 

 

 

 

V. COMPLAINTS 

1. If a person participating in the Contest finds        

that the Contest was conducted in violation       

of the provisions of these Regulations, he       

may submit a complaint by sending a       

complaint to the e-mail address     

ran@brandheroes.com; 

 

2. The complaint should include: 

a) name and surname of the person      

participating in the Contest; 

b) contact details of the person participating      

in the Contest 

c) description of the non-compliance; 

3. The complaint may be submitted no later       

than 7 (say: seven) days from the date of         

announcing the Contest's result. 



4. Organizator rozpatrzy reklamację   

najpóźniej w terminie 30 (słownie:     

trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania. 

 

VI. ZMIANA REGULAMINU  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do     

zmiany Regulaminu w trakcie trwania     

Konkursu.  

2. Nie stanowi zmiany Regulaminu: 

a) doprecyzowanie szczegółów czynności; 

b) zmiana danych kontaktowych Organizatora. 

 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA   

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, ze       

administratorem danych osobowych   

uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenia konkursu - na podstawie     

art. 6 ust. 1 lit. f RODO;  

b) kontaktowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.         

a RODO; 

c) spełnienia obowiązków z zakresu prawa     

podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.         

c RODO; 

d) spełnienia obowiązków z zakresu ochrony     

danych osobowych — na podstawie art. 6       

ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f            

RODO; 

e) archiwalnym i dowodowym — na     

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

f) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń́     

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

3. Twoje dane osobowe mogą zostać́     

ujawnione podmiotom współpracującym z    

Organizatorem. 

4. The organizer will consider the complaint      

no later than 30 (say: thirty) days from the         

date of its receipt. 

 

VI. CHANGE OF THE REGULATIONS 

1. The Organizer reserves the right to change       

the Regulations during the Contest. 

2. It does not constitute a change to the        

Regulations: 

a) clarifying the details of the activities; 

b) change of contact details of the Organizer 

 

 

VII. INFORMATION CLAUSE RELATING TO THE     

PROCESSING OF PERSONAL DATA 

1. Pursuant to Art. 13 GDPR, we would like to         

inform you that the administrator of      

personal data of participants is the      

Organizer. 

2. Personal data will be processed for the       

purpose of: 

a) conducting a Contest - pursuant to art. 6        

sec. 1 lit. f GDPR; 

b) contact - pursuant to art. 6 sec. 1 lit. a          

GDPR; 

c) fulfillment of obligations in the field of tax        

law - pursuant to art. 6 sec. 1 lit. c GDPR; 

d) fulfillment of obligations in the field of       

personal data protection - pursuant to art.       

6 sec. 1 lit. c GDPR and art. 6 sec. 1 lit. f             

GDPR; 

e) archival and evidential - pursuant to art. 6        

sec. 1 lit. f GDPR; 

f) establishing, investigating and defending    

claims - pursuant to art. 6 sec. 1 lit. f GDPR; 

3. Your personal data may be disclosed to       

entities cooperating with the Organizer. 



4. Organizator może zostać zobowiązany na     

podstawie przepisu prawa do    

udostępnienia danych osobowych   

uczestnika podmiotom prywatnym i    

publicznym. 

5. Dane osobowe uczestników będą    

przechowywane: 

a) przez czas potrzebny do przeprowadzenia     

Konkursu — w odniesieniu do danych      

osobowych przetwarzanych w związku z     

udziałem w Konkursie; 

b) do ustania potrzeby kontaktu — w      

odniesieniu do danych osobowych    

przetwarzanych w celach kontaktowych; 

c) przez okres 7 lat — w odniesieniu do        

danych osobowych przetwarzanych w celu     

ustalenia i  dochodzenia roszczeń́; 

d) przez okres 5 lat od końca roku       

kalendarzowego — w odniesieniu do     

danych osobowych przetwarzanych w celu     

wywiązania się z obowiązków    

podatkowych; 

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia      

celu przetwarzania — w odniesieniu do      

danych osobowych przetwarzanych na    

podstawie zgody;  

f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu     

lub osiągnięcia celu przetwarzania — w      

odniesieniu do danych osobowych    

przetwarzanych na podstawie prawnie    

uzasadnionego interesu Administratora   

Danych Osobowych lub do celów     

marketingowych. 

6. Uczestnik posiada prawo dostępu do     

swoich danych osobowych, ich    

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia    

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec    

4. The organizer may be required by law to        

disclose the participant's personal data to      

private and public entities. 

5. Personal data of participants will be stored: 

a) for the time needed to conduct the Contest        

- in relation to personal data processed in        

connection with participation in the     

Contest; 

b) until the need for contact ceases to exist -         

in relation to personal data processed for       

contact purposes; 

c) for a period of 7 years - in relation to          

personal data processed in order to      

establish and pursue claims; 

d) for a period of 5 years from the end of the           

calendar year - with regard to personal data        

processed in order to fulfill tax obligations; 

e) until the consent is withdrawn or the       

purpose of processing is achieved - in       

relation to personal data processed on the       

basis of consent; 

f) until an objection is effectively raised or the        

purpose of processing is achieved - in       

relation to personal data processed on the       

basis of the legitimate interest of the       

Personal Data Administrator or for     

marketing purposes. 

6. The participant has the right to access his        

personal data, rectify it, delete or limit       

processing, object to processing, and the      

right to transfer data. 

7. The participant has the right to lodge a        

complaint with the President of the      

Personal Data Protection Office. 

 

 

 

 



 

przetwarzania, a także prawo do     

przenoszenia danych. 

7. Uczestnik posiada prawo do wniesienia     

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych      

Osobowych. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych w    

Regulaminie mają zastosowanie przepisy    

prawa polskiego. 

2. W wypadku różnic interpretacyjnych,    

rozstrzygające znaczenie ma wersja polska     

Regulaminu. 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie   

Regulaminu zostaną uznane za nieważne,     

bezskuteczne lub niemożliwe do    

wyegzekwowania, nie wpływa to na dalsze      

postanowienia Regulaminu. Nieważne,   

bezskuteczne lub niemożliwe do    

wyegzekwowania postanowienie zostaną   

zastąpione właściwym przepisem prawa. 

4. W przypadku jakichkolwiek sporów, Strony     

w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu       

polubownego rozstrzygnięcia sporu. 

 

 

 

 

 

 

VIII. FINAL PROVISIONS 

1. In matters not covered by the Regulations,       

the provisions of Polish law shall apply. 

2. In the event of differences in interpretation,       

the Polish version of the Regulations shall       

prevail. 

3. If any provision of the Regulations is       

considered invalid, ineffective or impossible     

to enforce, it does not affect further       

provisions of the Regulations. The invalid,      

ineffective or unenforceable provision will     

be replaced by the applicable law. 

4. In the event of any disputes, the Parties will         

enter into negotiations in good faith in       

order to settle the dispute amicably. 


