OFERTA 2019/2020
nazwa kursu

przedział
wiekowy

liczba godzin w
ciągu roku
*45 minut
**60 minut

intensywność

cena
kursu

raty 0%

5-6 lat

66h*

1x w tyg. 2h

1500 zł

10x150 zł

7-11 lat
11-17 lat

132h*
lub 66h*

2x w tyg. 2h
lub 1x w tyg. 2h

2950 zł
lub 1750 zł

10x295 zł
lub 10x175 zł

ósmoklasiści,
maturzyści

100h*
lub 50h*

2x w tyg. 2h
lub 1x w tyg. 2h

2275 zł
lub 1225 zł

7x325 zł
lub 7x175 zł

dorośli

132h*
lub 66h*

2x w tyg. 2h
lub 1x w tyg. 2h

2950 zł
lub 1750 zł

10x295 zł
lub 10x175 zł

11-100 lat

lub 66h*

1x w tyg. 2h

2300 zł

10x230 zł

10-100 lat

132h*

2x w tyg. 2h

3800 zł

10x380 zł

3-100 lat

karnet 10h**
+1h gratis

dowolnie

690x zł

---

3-100 lat

karnet 10h**
+1h gratis

dowolnie

990x zł

---

w zależności od
egzaminu

132h*
lub 66h*

2x w tyg. 2h
lub 1x w tyg. 2h

2950 zł
lub 1750 zł

10x295 zł
lub 10x175 zł

6-100 lat

32h**

1x tyg. 1h

1200 zł

10 x 120 zł

5-16 lat

3h, 6 h lub 8h w soboty
lub inne dni wolne od
zajęć szkolnych

dowolnie

zależnie od
warsztatów
60 - 150 zł

---

warsztaty językowe

X

dopłata za drugą i kolejne osoby po +20%

Oferta dotyczy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego.
Wszystkie kursy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy od 16 września.
Podane cenny kursów grupowych zawierają podręczniki i inne materiały dydaktyczne.
NOWOŚĆ! Wszystkie nasze kursy Kids, Junior, Teen, Adult i hybrydowe przygotowują do
egzaminów międzynarodowych PTE Young Learners oraz PTE Genaral, które można zdawać
w SJO Germania. W podanej cenie tych kursów jest zawarty VOUCHER na kwotę 150 zł,
który można wykorzystać przy opłacie egzaminacyjnej w roku szkolnym, w którym został
wydany voucher.
Rabaty specjalne na grupowe kursy językowe (maksymalnie dwa do wyboru):
- zapisy w trakcie dni otwartych -10%
- drugi język -5%
- druga osoba z rodziny -5%, trzecia i kolejna -10%
- kontynuacja w kolejnym roku nauki -5%
- płatność jednorazowa za kurs z góry -5%
- zapisy grupowe od 4 osób -5% dla każdego

Więcej informacji na www.germania.com.pl

Katowice Kostuchna,
ul. Szarych Szeregów 38A
tel. 601911980, 690572892, 32 4412313

