
Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

791 PLN
2 x 420,50 PLN

9 x 99 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

30 spotkań w roku
1 x 45min w tygodniu

Liczebność grupy:
12-15 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

ANGIELSKI - BILINGUAL FUTURE
3-6 LAT

umowa na czas
określony

umowa na czas
nieokreślony

935 PLN
2 x 492,50 PLN

9 x 115 PLN

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

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH



Jednorazowo: 
2 raty:
Miesięczne raty:

935 PLN
2 x 492,50 PLN

9 x 115 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: 12-15 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

1115 PLN
2 x 582,50 PLN

9 x 135 PLN

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

ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLACH


