
Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

2000 PLN
2 x 1050 PLN
10 x 220 PLN

kurs realizowany zgodnie z
Programem Bilingual Future
indywidualna ocena opisowa
na koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców**

CENA ZAWIERA

65 spotkań w roku
2 x 45min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób*

INFORMACJE

dostęp do platformy
e-learningowej Bilingual Future

(suplement kursu)
 

105 PLN 
 

(jednorazowa opłata doliczana do pierwszej raty za kurs)

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

KURSY BILINGUAL FUTURE
0-6 LAT

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

2300 PLN
2 x 1200 PLN
10 x 250 PLN

*w przypadku grupy 0-2 lata Uczestnik wchodzi na zajęcia z Opiekunem, wówczas liczebność grupy wynosi 6-8 par Dziecko + Opiekun
**zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

1900 PLN
2 x 1000 PLN
10 x 210 PLN

kurs prowadzony licencjonowaną
metodą Funtown
indywidualna ocena opisowa na
koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

65 spotkań w roku
2 x 45min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

Zestaw Ucznia
(teczka, podręcznik, lupka,

okularki, plakat)
 

180 PLN 
 

(jednorazowa opłata doliczana do pierwszej raty za kurs)

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

KURSY FUNTOWN
6-7 LAT (FUNVILLE 1)

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

2200 PLN
2 x 1150 PLN
10 x 240 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

2150 PLN
2 x 1125 PLN
10 x 235 PLN

kurs prowadzony licencjonowaną
metodą Funtown
indywidualna ocena opisowa na
koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

65 spotkań w roku
2 x 60min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

Zestaw Ucznia
(teczka, podręcznik, lupka,

okularki, plakat)
 

180 PLN 
 

(jednorazowa opłata doliczana do pierwszej raty za kurs)

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

KURSY FUNTOWN
8-13 LAT (FUNVILLE 2 - FUNCITY 2)

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

2450 PLN
2 x 1275 PLN
10 x 265 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

2150 PLN
2 x 1125 PLN
10 x 235 PLN

podręcznik - repetytorium
indywidualna ocena opisowa
na koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

65 spotkań w roku
2 x 60min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

BRAK

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

8. KLASA
KURS EGZAMINACYJNY

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

2450 PLN
2 x 1275 PLN
10 x 265 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

2150 PLN
2 x 1125 PLN
10 x 235 PLN

kurs prowadzony w oparciu o
program National Geographic
Learning
indywidualna ocena opisowa na
koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

65 spotkań w roku
2 x 60min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

1-2 KLASA
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

2450 PLN
2 x 1275 PLN
10 x 265 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu

Podręcznik z dostępem do
ćwiczeń online

 
160 PLN 

 
(jednorazowa opłata doliczana do pierwszej raty za kurs)



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

1690 PLN
2 x 895 PLN
9 x 210 PLN

podręcznik - repetytorium
indywidualna ocena opisowa
na koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

50 spotkań w roku
2 x 60min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

BRAK

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

MATURA - PODSTAWA I ROZSZERZENIE
KURS EGZAMINACYJNY

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

2005 PLN
2 x 1052,50 PLN

9 x 245 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

1655 PLN
2 x 852,50 PLN

9 x 195 PLN

kurs prowadzony w oparciu
o program National
Geographic Learning
dyplom na zakończenie
kursu

CENA ZAWIERA

30 spotkań w roku
1 x 90min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

indywidualna konsultacja językowa 30min
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

DOROŚLI
POZIOM A1/A2 & B1/B2

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

1925 PLN
2 x 987,50 PLN

9 x 225 PLN

Podręcznik z dostępem do
ćwiczeń online

 
160 PLN 

 
(jednorazowa opłata doliczana do pierwszej raty za kurs)



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

701 PLN
2 x 375,50 PLN

9 x 89 PLN

kurs prowadzony dwujęzycznie
indywidualna ocena opisowa
na koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

30 spotkań w roku
1 x 45min w tygodniu

Liczebność grupy: 8-12 osób

INFORMACJE

BRAK

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

TANIEC DWUJĘZYCZNIE
3-6 LAT

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

881 PLN
2 x 465,50 PLN

9 x 109 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

1610 PLN
2 x 830 PLN
9 x 190 PLN

kurs prowadzony dwujęzycznie
zestaw klocków i tablet podczas
zajęć (1/parę)
indywidualna ocena opisowa na
koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

30 spotkań w roku
1 x 90min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

BRAK

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

ROBOTYKA DWUJĘZYCZNIE
1-3. KLASA SP

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

1880 PLN
2 x 965 PLN
9 x 220 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

1610 PLN
2 x 830 PLN
9 x 190 PLN

kurs prowadzony dwujęzycznie
szachownica turniejowa podczas
zajęć (1/parę)
indywidualna ocena opisowa na
koniec semestru
dyplom na zakończenie kursu
dostęp do platformy dla
Rodziców*

CENA ZAWIERA

30 spotkań w roku
1 x 60min w tygodniu

Liczebność grupy: 6-8 osób

INFORMACJE

DODATKOWO PŁATNE CENNIK FIRST MINUTE

bilet wstępu dla osoby dorosłej na uroczysty
pokaz z okazji zakończenia roku 2023
wejście na wybrane warsztaty edukacyjne
20% rabatu na wybrany pakiet animacji dla
dzieci
10% rabatu na organizację przyjęcia
urodzinowego
50 PLN zniżki na wybrane zajęcia dodatkowe w
naszym Centrum

BONUSY

CENNIK KURSÓW 2022/2023
OFERTA PROMOCYJNA PRZY ZAPISACH DO 30.06.2022

SZACHY DWUJĘZYCZNIE
1-3. KLASA SP

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

1880 PLN
2 x 965 PLN
9 x 220 PLN

*zamknięta platforma społecznościowa online stanowiąca źródło wiedzy dotyczącej rozwoju językowego Dziecka - porady specjalistów,
praktyczne wskazówki, dodatkowe pomysły do pracy z Dzieckiem w domu

Anglojęzyczny zeszyt ćwiczeń
 

85 PLN 
 

(jednorazowa opłata doliczana do pierwszej raty za kurs)


