CENNIK:

ZAJĘCIA GRUPOWE MŁODZIEŻ do lat 19
(grupa max 4 osoby)

PAKIETY

Zajęcia

PAKIET
JEDEN SEMESTR

Zajęcia raz
w tygodniu

PAKIET
DWA SEMESTRY

Zajęcia raz
w tygodniu

Start i koniec pakietu

Start: wrzesień-listopad*
Koniec: 11.02.2019

Start: wrzesień-listopad*
Koniec: 19.06.2019

60 minut

90 minut

Cena za jedne zajęcia

Cena za jedne zajęcia

jednorazowa

40 zł

51 zł

2 raty

42 zł

53 zł

miesięczna

44 zł

55 zł

jednorazowa

38 zł

49 zł

2 raty

40 zł

51 zł

miesięczna

42 zł

53 zł

Płatność

INFORMACJA DODATKOWA:
1. W cenę pakietu wchodzą wszystkie materiały rozdawane na zajęciach oraz dostęp do MAVERICK FISZKOTEKI.
2. Koszt pakietu jest wyliczany indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć i od konkretnej ilości zajęć w semestrze.
3.* Osoby, które zapiszą się na zajęcia na jeden semestr w miesiącach: grudzień, styczeń obowiązuje opłata jednorazowa przed rozpoczęciem zajęć.
4. W przypadku grup zamkniętych dwuosobowych cena zajęć wzrasta o 30% a trzyosobowych o 10%.
5. Zajęcia min 2 razy w tygodniu - 5 % rabatu od cen standardowych.
6. Rodzina w Mavericku - 5% rabatu od cen standardowych dla każdego członka rodziny.
7. Rabaty się nie łączą.
8. Zajęcia z Native Speakerem - dodatkowa opłata 5% od cen standardowych.
9. Zajęcia z Senior Native Speakerem - dodatkowa opłata 10% od cen standardowych.
10. Raty miesięczne: pierwsza rata przy zapisie, kolejne raty do 5-tego dnia każdego miesiąca.
MAVERICK FISZKOTEKA to aplikacja multimedialna wspomagająca naukę języka, wykorzystująca m.in. syntezatory mowy czy możliwości korzystania z plików MP3.
Fiszkoteka posiada również gotowe kursy udostępniane uczestnikom np. leksykalne, biznesowe, egzaminacyjne czy gramatyczne. Sukcesywnie dodajemy do
Fiszkoteki kursy stworzone przez Salon Językowy Maverick zawierające typowe moduły konwersacyjne oraz tematyczne. Również duża część materiałów
wykorzystywanych na zajęciach będzie dostępna przez cały okres trwania kursu w wersji elektronicznej w Fiszkotece.
Cennik obowiązuje od 01.08.2018r.
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