Lindbergh - Szkoła Językowa
Sale lektoryjne:
• ul. Grabiszyńska 281
(budynek FAT-u, VII piętro)

Biuro szkoły:
ul. Grabiszyńska 281, lok.702
tel: 071 360 95 68, faks: 071 360 95 69
email: biuro@lindbergh.pl
www.lindbergh.pl

Cennik kursów wakacyjnych - 2017
(lipiec/sierpień/wrzesień)
Kurs 2 tyg.
2 x 90 min/tyg.

Intensywny kurs
2 tyg.
3 x 90min./tyg.

Super intensywny
kurs 2 tyg.
4 x 90 min./tyg.

140 PLN*

195 PLN*

228 PLN*

Standardowy kurs
miesięczny
2 x 90 min/tyg.

Intensywny kurs
miesięczny
3 x 90 min/tyg.

Super intensywny
kurs miesięczny
4 x 90 min/tyg.

256 PLN*

349 PLN*

416 PLN*

Grupa 4-6 osób

Język angielski /
Język niemiecki

* Koszt kursu miesięcznego/os.

•
•
•
•
•
•
•
•

W ofercie kursy 2 tygodniowe i miesięczne
Zapewniamy wszystkie wymagane pomoce dydaktyczne
Kursy standardowe (2 x tyg.): pn.- śr. lub wt.- czw./ Kursy intensywne (3 x tyg.): pn.- wt.- czw.
Warianty godzinowe: blok poranny 7.30 – 9.00; 8.30 – 10.00; 10.15-11.45;
blok popołudniowy 16.00 – 17.30; 17.15-18.45; 17.45 – 19.15; 19.00-20.30
10% zniżki dla uczniów naszej szkoły *
Przy zapisie kilku członków rodziny proponujemy 5% rabatu *
Udział w kursach wakacyjnych zapewnia zniżkę na kursach całorocznych.
Po zakończeniu zajęć każdy ze słuchaczy otrzymuje zaświadczenie o ich ukończeniu oraz opisowe
wyniki sprawności językowych.

(*Zniżki nie kumulują się)
Indywidualny tok zajęć (okres wakacyjny 2017):
Koszt jednych zajęć językowych (90 min.) – 100 PLN*
* Przy większej ilości zajęć możliwość negocjacji cen.
•
•
•
•
•
•

Zapewniamy wszystkie wymagane pomoce dydaktyczne.
Zajęcia odbywają się od pn.- pt., godziny do ustalenia.
10% zniżki dla uczniów naszej szkoły.*
Przy zapisie kilku członków rodziny proponujemy 5% rabatu *
Udział w kursach wakacyjnych zapewnia zniżkę na kursach całorocznych.
Po zakończeniu zajęć każdy ze słuchaczy otrzymuje zaświadczenie o ich ukończeniu oraz opisowe wyniki sprawności
językowych.

(*Zniżki nie kumulują się)
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