
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 CERTYFIKAT nr 496/2021 

 

W imieniu Yellow House English SA z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia  

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000376918, wysokość kapitału zakładowego 235.500,00 PLN 

oraz 

Yellow House English Ltd. UK Registered company number 07552041, 5-7 Stert Street, 

Abingdon OX14 3JF, Oxfordshire, UK 

 

zaświadczamy, że 

 

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie 

(ul. Kolejowa 51, 05-092 Łomianki) 

 
jest Partnerem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności 

„Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future” 

 

i uzyskał licencję na nauczanie języka angielskiego metodą Yellow House English,  

w tym poprzez korzystanie z platform edukacyjnych Baby Beetles lub Tom and Keri  

zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronach www.dwujezycznedzieci.pl i 

www.bilingualfuture.com 

 

  

 

 

 

Waldemar Miksa 

 koordynator krajowy Programu „Dwujęzyczne Dzieci” 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy certyfikat jest ważny do 31 grudnia 2022. 

  



  

Zasady używania oznaczeń (logotypów) „Partner Programu Dwujęzyczne 

Dzieci / Bilingual Future”  i „Yellow House English Partner Merytoryczny” 

dla celów 

promocyjnych żłobków, przedszkoli, szkół, klubów malucha, klubów mam itp.  

(dalej „instytucje oświatowe”) oraz materiałów dydaktycznych 

 

Wymienione powyżej oznaczenia mogą być używane na stronach internetowych,  

folderach, ulotkach i ogłoszeniach reklamujących instytucję oświatową tylko jeżeli: 

 

1.  Instytucja oświatowa lub podmiot ją nadzorujący posiada aktualne poświadczenie   

 uczestnictwa w Programie w formie aktualnego Certyfikatu wydanego i podpisanego przez  

 koordynatora krajowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. 

 

2. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Programie ważny Certyfikat jest koniecznym elementem 

zapewniającym pełnię praw licencyjnych do wykorzystania w placówce treści stanowiących 

Uniwersalny Kurs dla Żłobków i Przedszkoli.  

 

3.  Oznaczenia odnoszą się bezpośrednio do korzystania ze znaków towarowych  

 i innych praw własności intelektualnej reprezentowanej przez Yellow House English.  

 Oznaczenia NIE MOGĄ być używane do promocji jakichkolwiek innych usług  

 nauczania języka angielskiego pochodzących od wydawców, nauczycieli, szkół  

 językowych itp. innych niż Yellow House English, chyba że takie podmioty zostały   

 zatwierdzone jako partnerzy programu Dwujęzyczne Dzieci i umieszczone  

 na stronie internetowej programu dwujezycznedzieci.pl lub bilingualfuture.com. 

 

4.  Oznaczenia są używane zgodnie z zasadami określonymi i dostarczonymi przez  

 Yellow House English Limited dotyczącymi koloru, formatu, tła i zastrzeżeniami  

 prawnymi. Szczegółowe zasady i informacje są dostępne u upoważnionego  

 przedstawiciela Yellow House English lub regionalnego koordynatora Programu  

 Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. 

 

5.  W przypadku nieprawidłowego używania oznaczeń, pomimo zwrócenia uwagi  

 na ten fakt przez licencjodawcę, licencja może zostać wypowiedziana przez niego  

 ze skutkiem natychmiastowym. 

 


