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CENNIK KURSÓW JĘZYKOWYCH
(obowiązuje od 15.08.2020)

GRUPY OTWARTE *
RODZAJ KURSU

LICZBA ZAJĘĆ

CZĘSTOTLIWOŚĆ

RATY

CENA KURSU

65 (22 zł/45min)

2 x 45 min

10 x 143 zł

1430 zł

65 (28 zł/60min)

2 x 60 min

10 x 182 zł

1820 zł

grupy wiekowe)

34 (28 zł/60min)

1 x 60 min

10 x 95 zł

950 zł

JUNIOR BEN (10-15 lat)

65 (28 zł/60min)

2 x 60 min

10 x 182 zł

1820 zł

JUNIOR BEN (10-15 lat)

34 (28 zł/60min)

1 x 60 min

10 x 95 zł

950 zł

BIG BEN (dla dorosłych)

65 (28 zł/60min)

2 x 60 min

10 x 182 zł

1820 zł

65 (29 zł/60min)
66 (23 zł/45 min)

2 x 60 min
1 x 90 min

10 x 189 zł
10 x 137 zł

1890 zł
1520 zł

108 (23 zł/45min) 54

2 x 90 min
2 x 60 min

8 x 311 zł
8 x 196 zł

2484 zł
1570 zł

LITTLE BEN

4-5 lat
5-6 lat

LITTLE BEN (6-9 lat)
LITTLE BEN (wszystkie

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
KURS MATURALNY

(29 zł/60 min)

KURS MATURALNY

patrz ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

(EGZAMIN USTNY)

KURS KET / PET

130 (22 zł/45min)

2 x 90 min

10 x 286 zł

2860 zł

EGZAMIN CAMBRIDGE

130 (23 zł/45min)

2 x 90 min

10 x 299 zł

2990 zł

BUSINESS ENGLISH

130 (23 zł/45min)

2 x 90 min

10 x 299 zł

2990 zł

50 PLUS

65 (28 zł/60min)

2 x 60 min

10 x 182 zł

1820 zł

W przypadku zmiany częstotliwości zajęć w ramach danego kursu cena może ulec zmianie.
Wysokość raty może ulec zmianie w związku z możliwością rozłożenia ich w liczbie od 1 do 10, w
zależności od długości trwania kursu.

GRUPY PRESTIŻOWE – ZAMKNIĘTE * (45 min)
RODZAJ KURSU

LICZEBNOŚĆ GRUPY

CENA ZAJĘĆ (od osoby)

4 osoby

35 zł

3 osoby

40 zł

2 osoby

50 zł

Dowolny

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (45 min/60 min)
RODZAJ KURSU

CENA ZAJĘĆ (od osoby)

ZAJĘCIA Z POLSKIM LEKTOREM

60 zł/80 zł

(każdy rodzaj kursu)

KONWERSACJE Z POLSKIM LEKTOREM

60 zł/80 zł

KONWERSACJE Z NATIVE SPEAKER’EM (45 min)
LICZEBNOŚĆ GRUPY

CENA ZAJĘĆ (od osoby)

4 osoby

40 zł

3 osoby

45 zł

2 osoby

60 zł

1 osoba

90 zł

WARSZTATY Z NATIVE SPEAKER’EM DLA DZIECI (60 min)
LICZEBNOŚĆ GRUPY

CENA ZAJĘĆ (od osoby)
Wejście jednorazowe

Karnet 4 wejścia

70 zł

220 zł

4- 8 osoby

W cenę kursu wliczony jest koszt materiałów.

ZAJĘCIA DLA FIRM (45 min)
LICZEBNOŚĆ GRUPY

CENA ZAJĘĆ (od osoby)

od 4 osób

45 zł

2 - 3 osoby

55 zł

1 osoby

75 zł

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI – LITTLE BEN
Koszt zajęć dla grupy

średnio 110 zł / 45 min

Podane ceny są przybliżoną kalkulacją kosztów zajęć dla dzieci w ramach kursu Little Ben dla przedszkoli. Na
rzeczywistą cenę kursu dla uczestnika wpływa ilość osób w grupie.

OBOWIĄZUJĄCE RABATY
ULOTKA *

50 zł

RODZEŃSTWO **

60 zł
2. rok nauki

KONTYNUACJA ***
3. rok nauki
i kolejny

ZA POLECENIE ****

Zajęcia 1x tygodniowo

40 zł (60 min.)/30 zł (45 min.)

Zajęcia 2x tygodniowo

80 zł (60 min.)/60 zł (45 min.)

Zajęcia 1x tygodniowo

50 zł (60 min.)/40 zł (45 min.)

Zajęcia 2x tygodniowo

Dla osoby polecającej

100 zł (60 min.)/80 zł (45 min.)
50 zł

Dla nowego klienta

*tylko dla nowych klientów.
** dotyczy jednego z rodzeństwa.
*** dotyczy umów i deklaracji na kontynuację kursu podpisanych do końca poprzedzającego roku szkolnego;
dodatkowym warunkiem skorzystania z rabatu jest uczestnictwo w całym kursie w roku poprzedzającym.
**** rabat obowiązuje wyłącznie przy podpisaniu umów uczestnictwa w całym kursie zarówno przez osobę
polecającą jak i nowego klienta.
Rabaty za ulotkę i rodzeństwo nie łączą się.

Przyznane rabaty są odliczane od ostatniej (czerwcowej) raty za kurs. W przypadku przerwania kursu
wcześniej niż przewiduje zawarta umowa rabaty nie przysługują.

DODATKOWE RABATY
RABAT ZA WPŁATĘ ZA
PÓŁ ROKU

30 zł

RABAT Z WPŁATĘ ZA CAŁY
ROK

80 zł

ZASADY WYKORZYSTANIA KUPONÓW RABATOWYCH
1. Kupony rabatowe obowiązują na wszystkie kursy grupowe odbywające się wyłącznie na terenie siedziby
szkoły.
2. Kupony realizowany jest dla jego posiadacza („na okaziciela”). Sposób realizacji kuponów opisuje
punkt 4.
3. Pojedynczy kupon rabatowy obowiązuje na jeden wybrany kurs.
4. Kupony występują w trzech rodzajach:
 1-miesięczny – upoważnia do nieodpłatnego udziału w kursie we wrześniu lub październiku
(w zależności od daty rozpoczęcia kursu);
 2-miesiieczny – upoważnia do nieodpłatnego udziału w kursie we wrześniu i czerwcu danego
roku szkolnego;
 3-miesięczny – upoważnia do nieodpłatnego udziału w kursie we wrześniu oraz maju i czerwcu w
danym roku szkolnym.
5. Warunkiem skorzystania z kuponu jest udział w całym kursie tj. podpisanie umowy udziału na okres od
września (października) do czerwca w danym roku szkolnym oraz terminowe opłacanie rat płatności za
kurs.

