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JĘZYK ANGIELSKI

Informacja o kursach: WRZESIEŃ 2018 – CZERWIEC 2019

 -wielkość grup:

                  3 - 6 osób
-wykwalifikowana kadra

-płatność w sześciu ratach

-grupy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

-przygotowania do certyfikatów FCE, CAE, CPE oraz matury

-rabat na podręczniki

-zapisy telefoniczne (502 17 21 21) lub przy ulicy Browarnej 16/7 (I piętro)

-bezpłatne testy kwalifikacyjne

-zapisy na kursy trwają do dnia 7 września

-liczba osób w grupie może ulec zmianie w trakcie trwania semestru

-w przypadku gdy liczba osób w grupie jest mniejsza od trzech, CJO Europa 

zastrzega sobie prawo likwidacji grupy w trakcie trwania kursu

www.europa.rac.pl



CENNIK 2018/19 DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ZNIŻKĘ*

Rodzaj kursu: grupy przedszkolne oraz szkoły podstawowa (klasy I-III)

Ilość lekcji: 72 x 45 minut

Cena: 1380 zł (6 rat x 230 zł)

Rodzaj kursu: dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa klasy IV-VIII, gimnazjum i liceum)

Ilość lekcji: 72 x 60 minut

Cena: 1380 zł (6 rat x 230 zł)

Rodzaj kursu: maturalny

Ilość lekcji: 60 x 60 minut

Cena: 1150 zł (5 rat x 230 zł)

Rodzaj kursu: dla dorosłych

Ilość lekcji: 36 x 90 minut

Cena: 1200 zł (6 rat x 200 zł)

*zniżki przysługują kursantom, którzy w roku szkolnym 2017/18 wpłacili wszystkie 6 rat terminowo oraz 

w bieżącym roku szkolny również uiszczają każdą ratę w terminie

CENNIK 2018/19

Rodzaj kursu: grupy przedszkolne oraz szkoły podstawowa (klasy I-III)

Ilość lekcji: 72 x 45 minut

Cena: 1620 zł (6 rat x 270 zł)

Rodzaj kursu: dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa klasy IV-VIII, gimnazjum i liceum)

Ilość lekcji: 72 x 60 minut

Cena: 1620 zł (6 rat x 270 zł)

Rodzaj kursu: maturalny

Ilość lekcji: 60 x 60 minut

Cena: 1350 zł (5 rat x 270 zł)

Rodzaj kursu: dla dorosłych

Ilość lekcji: 36 x 90 minut

Cena: 1440 zł (6 rat x 240 zł)
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Plan zajęć i wpłat w roku szkolnym 2018/2019

I RATA PŁATNA DO 7 WRZEŚNIA

1. tydzień: 10 – 14 września

2. tydzień: 17 – 21 września

3. tydzień: 24 – 29 września

4. tydzień: 1 – 5 października

5. tydzień: 8 – 12 października

6. tydzień: 15 – 19 października

7. tydzień: 22  – 26 października II RATA

8. tydzień: 29 października  – 2 

listopada*grupy czwartkowe

9. tydzień: 5 – 9 listopada

10. tydzień: 12 – 16 listopada

11. tydzień: 19 – 23 listopada

12. tydzień: 26 – 30 listopada

13. tydzień: 3 – 7 grudnia III RATA

14. tydzień: 10 – 14 grudnia

15. tydzień: 17 –21 grudnia

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

16. tydzień: 31 grudnia – 5 stycznia*grupy 

poniedziałkowe i wtorkowe

17. tydzień: 7 – 11 stycznia

18. tydzień: 14 – 18 stycznia

19. tydzień: 21 – 25 stycznia IV RATA

20. tydzień: 28 stycznia – 1 lutego

21. tydzień: 4 – 8 lutego

PRZERWA (FERIE ZIMOWE)

22. tydzień: 25 lutego – 1 marca

23. tydzień: 4 – 8 marca

24. tydzień: 11 – 15 marca

25. tydzień: 18 – 22 marca V RATA

26. tydzień: 25 – 29 marca

27. tydzień: 1 – 5 kwietnia

28. tydzień: 8 – 12 kwietnia

29. tydzień: 15-17 kwietnia oraz 25-26 

kwietnia

18-19 kwietnia, 24 kwietnia oraz 29-30 kwietnia: 

terminy na odrabianie przełożonych zajęć

PRZERWA MAJOWA

30. tydzień: 6 – 10 maja

31. tydzień: 13 – 17 maja VI RATA

32. tydzień: 20 – 24 maja

33. tydzień: 27 – 31 maja

34. tydzień: 3 – 7 czerwca

35. tydzień: 10 – 14 czerwca

36. tydzień: 17 – 21 czerwca*grupy czwartkowe

24-28 czerwca: terminy na odrabianie przełożonych 

zajęć

*dni wolne, zajęcia zostaną odrobione w innych terminach

Raty można wpłacać gotówką w szkole lub przelewem na  numer konta   

54 1140 2004 0000 3802 3282 2764 (tytuł wpłaty: kurs języka obcego)

Klienci, którzy będą uczestnikami kursów w roku szkolnym 2018/2019 i wpłacą

wszystkie sześć rat w terminie, otrzymają zniżki w kolejnym roku szkolnym!

http://www.europa.rac.pl/
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