CENNIK KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO
W szkole Pro-Language Project mają Państwo do wyboru dwa systemy płatności – stały
(uśredniona miesięczna opłata) oraz zmienny (uzależniony od ilości spotkań w semestrze).

System zmienny
Płatności należy dokonywać za każde pół semestru z góry.
Cena za zajęcia dwugodzinne to £10 za pierwsze dziecko, £8.50 za drugie i kolejne dziecko.
Zajęcia dwugodzinne:
Podział roku szkolnego
Semestr I
Półsemestr I

Semestr II

Semestr III
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Daty spotkań
10, 17, 24 września
1, 8, 15, 22
października

Pólsemestr II

5, 12, 19, 26
listopada
3, 10, 17 grudnia

Półsemestr I

7, 14, 21, 28 stycznia
4, 11, 18 lutego

Pólsemestr II

4, 11, 18, 25 marca
1, 8 kwietnia

Kwota
£70 za pierwsze
dziecko
£60 za kolejne
dziecko
£70 za pierwsze
dziecko
£60 za kolejne
dziecko
£70 za pierwsze
dziecko
£60 za kolejne
dziecko
£60 (£50 za kolejne
dziecko)

Termin płatności
do 10 września

Półsemestr I

29 kwietnia
6, 13, 20, 27 maja

£50 (£42 za kolejne
dziecko)

do 20 kwietnia

Pólsemestr II

10, 17, 24 czerwca
1, 8, 15, 22 lipca

£70 za pierwsze
dziecko
£60 za kolejne
dziecko

do 2 czerwca

do 28
października
do 30 grudnia

do 24 lutego

Cena za zajęcia godzinne (dla 4-5 latków) to £5 za pierwsze dziecko, £4.30 za drugie i kolejne
dziecko.

Podział roku szkolnego
Semestr I
Półsemestr I

Semestr II

Semestr III

2

Daty spotkań
10,17,24 września
1,8,15,22
października

Pólsemestr II

5, 12, 19, 26
listopada
3, 10, 17 grudnia

Półsemestr I

7, 14, 21, 28 stycznia
4, 11, 18 lutego

Pólsemestr II

4, 11, 18, 25 marca
1, 8 kwietnia

Kwota
£35 za pierwsze
dziecko
£30 za kolejne
dziecko
£35 za pierwsze
dziecko
£30 za kolejne
dziecko
£35 za pierwsze
dziecko
£30 za kolejne
dziecko
£30 (£25 za kolejne
dziecko)

Termin płatności
do 10 września

Półsemestr I

29 kwietnia
6, 13, 20, 27 maja

£25 (£21 za kolejne
dziecko)

do 20 kwietnia

Pólsemestr II

10, 17, 24 czerwca
1, 8, 15, 22 lipca

£35 za pierwsze
dziecko
£30 za kolejne
dziecko

do 2 czerwca

do 28
października
do 30 grudnia

do 24 lutego

System stały:
Dla zajęć dwugodzinnych:
Płatność stała £35 na miesiąc przez 11 miesięcy od września do lipca, za drugie dziecko £30.
Dla zajęć jednogodzinnych:
Płatność stała £17.50 na miesiąc przez 11 miesięcy od września do lipca, za drugie dziecko £15.

Zniżki przy płatności z góry:
Przy płatności za rok z góry oferujemy 10% zniżki, opłata wynosi wtedy:
- za zajęcia dwugodzinne - £350 za pierwsze dziecko, £300 za kolejne.
- za zajęcia godzinne - £175 za pierwsze dziecko, £150 za kolejne.
Przy płatności z góry za pół roku oferujemy 5% zniżki, wówczas płatności należy dokonać
w dwóch ratach (pierwsza rata do 10 września, druga do 24 lutego)
- za zajęcia dwugodzinne - £185 za pierwsze dziecko, £157 za kolejne
- za zajęcia godzinne - £92 za pierwsze dziecko, £78 za kolejne

Płatności mogą Państwo dokonywać gotówką, poprzez stałe zlecenie zapłaty lub przelewem
na poniższe konto:
Pro-Language Project
Sort code: 77-71-03
Account: 64190168
*UWAGA! W celu zagwarantowania miejsca w kursie, przy składaniu formularza
zgłoszeniowego należy uiścić bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości £10, która
zostanie wliczona w poczet opłaty za kurs.
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