NOWOCZESNA
SZKOŁAJĘZYKA
ANGIELSKIEGO
cennik zajęć grupowych
godzina lekcyjna – 45 min
Wielkość grupy
zajęcia grupowe
(5-6 osób)
zajęcia grupowe
(3-4 osoby)

zajęcia dla 2 osób

ilość zajęć
tygodniowo
2 x 1 godz.
1 x 2 godz.
2 x 2 godz.
2 x 1 godz.
1 x 2 godz.
2 x 2 godz.
2 x 1 godz.
1 x 2 godz.
2 x 2 godz.

ilość godzin w
semestrze
30
30
60
30
30
60
30
30
60

cena za
godzinę
18 zł
18 zł
18 zł
22 zł
22 zł
22 zł
30 zł
30 zł
30 zł

cena za
semestr
540,00 zł
540,00 zł
1 080,00 zł
660,00 zł
660,00 zł
1 320,00 zł
900,00 zł
900,00 zł
1 800,00 zł

cena za
godzinę
65 zł
65 zł

cena za
semestr
975 zł
1 950 zł

cennik zajęć indywidualnych
Wielkość grupy
zajęcia indywidualne
zajęcia indywidualne

ilość zajęć
tygodniowo
1x1 godz.
2x1 godz.

ilość godzin w
semestrze
15
30

AKTUALNE RABATY znajdziesz na:
www.english-bay.pl/cennik_i_rabaty

GRATISOWE GODZINY: 30+2; 60+3

Chroń lasy! Przed wydrukiem zastanów się czy naprawdę potrzebujesz papierowej wersji dokumentu.

English Bay
ul. Kosynierów Gdyńskich 82
(Hotel Mieszko - parter)
66-400 Gorzów Wlkp.

www.english-bay.pl

email: biuro@english-bay.pl
tel. 697-089-240

NOWOCZESNA SZKOŁA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia grupowe
godzina lekcyjna – 45 min
Wielkość grupy

cena

zajęcia dla 2 osób

30 pln

zajęcia grupowe (3-4 osoby)

22 pln

zajęcia grupowe (5-6 osób)

18 pln

Zajęcia indywidualne
godzina zegarowa – 60 min
Wielkość grupy

cena

zajęcia indywidualne

65 pln

Rabaty w English Bay:
- 10% kontynuacja nauki
- 15% płatność za cały rok szkolny z góry
- 10% płatność za jeden semestr z góry
- 5% zniżka studencka
- 5% zniżka maturalna (dotyczy tylko zajęć grupowych)
- 15% zniżka grupowa (przyjdź z własną grupą - min. 4 osoby) - szczegóły dostępne w szkole
- podręcznik i ćwiczenia gratis przy płatności za cały rok z góry - dotyczy zajęć metodą tradycyjną
- bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej (metoda blended learning)
Maksymalnie można skorzystać z łączonych rabatów do wysokości 15%

