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Cennik na rok szkolny 2021/2022
TEDDY EDDIE - (Zestaw kursanta w cenie) - grupy: do 6 osób
1 wpłata
START

2-3 LAT

2 raty

1,300 zl

1 x 40 min./tydzień (32 lekcje)

(10% savings)

10 rat

I rata: 700 zł

I rata:350 zł

II rata: 665 zł

Kolejne: 120 zł

(5% savings)
STANDARD 4-5 LAT

1,900 zł

I rata: 1,000 zł

I rata:350 zł

2 x 35 min./tydzień (64 lekcje)

(10% savings)

II rata: 995 zł

Kolejne: 195 zł

2,100 zl

I rata: 1,200 zł

I rata:350 zł

(10% savings)

II rata: 1,000 zł

Kolejne: 220 zł

(5% savings)
ABC

5-6 LAT

SCHOOL 6-7 LAT
2 x 45 min./tydzień (64 lekcje)

(5% savings)

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI - grupy: do 10 osób
CRAFT/COOKING WORKSHOP

1 m-c

9 m-cy

Druga sobota każdego miesiąca-90 min.

60 zł

480zł

LEKCJE I KURSY INDYWIDUALNE
Zajęcia indywidualne (do 2 osoby)

100 zł/ 55 min.

120zł /55 min.

Każda kolejna osoba

(pon-czw)

(sobota)

+ 20 zł.(maksymalnie 5 osób na grupę)

10% zniżki przy płaceniu za

10% zniżki przy

cały rok (32 lekcje)

płaceniu za cały rok (32

w 1 płatności

lekcje) w 1 płatności

3 osoby = 40 zl każda osoba na lekcję

5% zniżki przy płaceniu za

5% zniżki przy płaceniu

4 osoby = 35 zl każda osoba za lekcję

cały rok w 2 płatnościach

za cały rok w 2

5 osób = 32 zl każda osoba za lekcję

(16 lekcji)

płatnościach (16 lekcji)

1 osoba = 100 zl na lekcję
2 osoby = 50 zl każda osoba za lekcję

(Podręczniki są dodatkową opłatą)
ZNIŻKI
(nie dotyczą zajęć indywidualnych)
150 zł zniżki na kurs za kontynuację nauki w naszej szkole (Dzieci, Młodzież, Dorośli) * 100 zł za kontynuację nauki w naszej szkole (Teddy Eddie)
100 zł zniżki na kurs dla drugiego członka rodziny * 300 zł zniżki na kurs dla trzeciego członka rodziny
600 zł zniżki na kurs dla czwartego członka rodziny * 100 zł zniżki dla Ciebie jeśli osoba, której nas poleciłeś zdecyduje się na roczny kurs w naszej
szkole
Harmonogram wplat ustalany jest podczas podpisywania umowy

