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Szkoła Językowa Biuro szkoły:

Sale lektoryjne: ul. Grabiszyńska 281, lok.702                                 

ul. Grabiszyńska 281                          tel: 071 360 95 68, faks: 071 360 95 69

( budynek FAT-u, VII piętro)                    email: biuro@lindbergh.pl

www.lindbergh.pl

           

Cennik 2020/2021

 semestr

system ratalny 

(4 raty w 

semestrze)

Kurs dla dzieci

zajęcia 1 x 45 min/tyg. - 30 godzin lekcyjnych 480,- 126,-

Kurs dla dzieci/młodzieży

zajęcia 2 x 45 min /tyg. - 60 godzin lekcyjnych 827,- 217,-

Kurs dla dzieci/młodzieży

zajęcia 2 x 60 min /tyg. - 60 godzin zegarowych 937,- 246,-

Kurs dla dzieci/młodzieży

zajęcia 1 x 60 min/tyg. - 30 godzin zegarowych 551,- 145,-

Kurs dla dzieci/młodzieży

zajęcia 2 x 90 min/tyg. - 120 godzin lekcyjnych 1246,- 327,-

Kurs dla dorosłych,

zajęcia 2 x 90 min/tyg. - 120 godzin lekcyjnych 1260,- 331,-

Kurs dla dorosłych/młodzieży

zajęcia 1 x 90 min/tyg. - 60 godzin lekcyjnych 813,- 214,-

Kurs dla dorosłych - SPECIAL

zajęcia 1 x 120 min/tyg. - 80 godzin lekcyjnych 1084,- 285,-

Kurs konwersacyjny, 

zajecia 1 x 90 min/tyg. - 60 godzin lekcyjnych 892,- 234,-

Kurs maturalny - roczny (2 semestry)

zajęcia 2 x 90 min/tyg. - 100 godzin lekcyjnych 1049,- 275,-

· 5 % zniżki dla kontynuujących naukę (przy wpłacie semestralnej). *
· 5 % zniżki przy zapisie kilku członków rodziny. * 

· 15% zniżki przy zakupie podręczników dla całej grupy                (* Zniżki nie kumulują się)

· Nauka odbywa się w systemie rocznym (od października do czerwca) – dwa semestry z uwzględnieniem przerw świątecznych 

  oraz ferii zimowych wg kalendarza roku szkolnego 2020/2021 MENiS ( ferie zimowe: 18-31.01.2021 r.) 

· Kursy standardowe 2x90min i 2x60min/tyg.: pn-śr, wt-czw,wt-pt, śr - pt.

· Kurs konwersacyjny; kurs dla dorosłych SPECIAL; 1x60min; 1x90min : wszystkie dni tygodnia, w zalezności od poziomu zaawansowania MBANK 61 1140 2004 0000 3902 7585 4990

· Tok indywidualny zajęć: dni i godziny do uzgodnienia.  LINDBERGH – Szkoła Językowa

Leśna 3, 55-080 Krzeptów

  Terminy wpłat: 

Wpłaty ratalne - do 5 dnia miesiąca; wpłaty semestralne - do 5 dnia od rozpoczęcia semestru.

          

Ponadto w ofercie: Kursy przygotowujące do matury, egzaminu gimnazjalnego i egzaminów FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP, ZOP,TELC, DELE A1, DELE A2, DELE B1, DELE B2, DELE C1, DELE C2; zajęcia indywidualne

Grupa 4-6 osób


