UCZYMY I TŁUMACZYMY
angielski • hiszpański • niemiecki • rosyjski • włoski

CENNIK
RODZAJ KURSU

English for Kids
Kursy ogólne
angielski, niemiecki,
rosyjski, hiszpański,
francuski, włoski

Kurs Maturalny

Kurs Gimnazjalny

Kurs Konwersacyjny

PET + FCE
CAE + CPE
Kursy Biznesowe
Kursy
Specjalistyczne
Kurs Wakacyjny

OFERUJEMY




















małe grupy do 6 osób
podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne
nauka przez zabawę
małe grupy 4 ‐ 6 osób
podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne
zajęcia z lektorem i native speakerem
program dostosowany do poziomu językowego
kursanta
małe grupy 4‐6 osób
podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne
zajęcia z lektorem i native speakerem
100% zdawalność na poziomie podstawowym
próbne egzaminy z egzaminatorem
maturalnym
testy sprawdzające
pisemne raporty o postępach w nauce
małe grupy 4‐6 osób
podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne
zajęcia z lektorem i native speakerem
pisemne raporty o postępach w nauce
zajęcia wyłącznie z native speakerem
zajęcia w małych grupach
tematyka dostosowana do potrzeb kursanta
indywidualne podejście do słuchacza
niekonwencjonalny tok zajęć







małe grupy do 4‐6 osób
podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne
zajęcia z lektorem i native speakerem
testy sprawdzające
pisemne raporty o postępach w nauce






zagadnienia i tematy dostosowanie do potrzeb
kursanta
zajęcia z lektorem i native speakerem
zajęcia tematyczne
autentyczne materiały dodatkowe zgodne
z tematyką kursu






małe grupy 4‐6 osób
materiały edukacyjne
zakres dostosowany do potrzeb kursantów
zajęcia z lektorem i native speakerem







ILOŚĆ
GODZIN
(45 min.)

SYSTEM
ZAJĘĆ

CENA*

60

2 razy w
tygodniu
po 45 min.

1050 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1800 PLN

110

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1700 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1800 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1800 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1900 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1900 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1900 PLN

120

2 razy w
tygodniu
po 90 min.

1900 PLN

12

3 razy w
tygodniu
po 90 min.

500 PLN

*wszystkie podane ceny są cenami netto. W 2016 roku kursy językowe są zwolnione z podatku VAT.
Language Learning Ewa Price, Paul Price s.c.

ulica Budowlanych 43 • 43‐100 Tychy
tel. +48 511 791 878 • +48 32 780 32 32

www.llpp.com.pl
biuro@llpp.com.pl

