szkoła języka niemieckiego

Cennik kursów
języka niemieckiego

Cennik i specyfikacja kursów
Czas
organizacji kursu
Poziomy
nauki
Ilość lekcji
w semestrze
(po 45 min)
Częstotliwość
zajęć w tygodniu

Godziny
zajęć

Cena
Płatność
ratalna
Rabaty
Podręcznik
/ materiały
dydaktyczne w

Kursy
standardowe

Kursy intensywne

Kursy
konwersacyjne

Kursy treningowe

Kursy
medyczne

Semestr jesienny.
Semestr wiosenny.

Semestr jesienny.
Semestr wiosenny.
Kursy wakacyjne.

Semestr jesienny.
Semestr wiosenny.

Semestr jesienny.
Kursy wakacyjne.

Semestr jesienny.

A1 - C2

A1 - C1

A1/A2;
B1/B2;
C1/C2

B2, C1

B2 / C1

60

120

30

60

60

1 x 4 lekcje
lub 2 x 2 lekcje na
kursach porannych

2 x 4 lekcje
lub 4 x 4 lekcje
na kursach wakacyjnych

1 x 2 lekcje

1 x 4 lekcje

1 x 4 lekcje

07:00 - 8:30 (2 lekcje);
07:00 - 10:15 (4 lekcje);
09:00 - 12:15 (4 lekcje);
17:15 - 20:30 (4 lekcje)

08:00 - 11:15 (4 lekcje);
17:15 - 20:30 (4 lekcje)

15:30 - 17:00
(2 lekcje)

17:15 - 20:30
(4 lekcje)

09:00 - 12:15
(4 lekcje)

1 170 zł

2 270 zł

670 zł

1 170 zł

1 270 zł

TAK
(2 raty + 50 zł)

TAK
(2 raty + 50 zł)

NIE

TAK
(2 raty + 50 zł)

TAK
(2 raty + 50 zł)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

w cenie kursu

w cenie kursu

w cenie kursu

w cenie kursu

w cenie kursu

Szczegółowy harmonogram kursów dostępny na www.structura.pl

Cennik i specyfikacja kursów
Kursy dla młodzieży
(12-15 lat)

Kursy maturalne

Semestr jesienny.
Semestr wiosenny.

Semestr jesienny.

A1.1 - B1.2

Matura podstawowa
i rozszerzona.

30

90

Częstotliwość
zajęć w tygodniu

1 x 2 lekcje

2 x 2 lekcje

Godziny
zajęć

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

770 zł

1 670 zł

TAK
(2 raty + 50 zł)

TAK
(2 raty + 50 zł)

TAK - za kontynuację
nauki

TAK - za kontynuację
nauki

w cenie kursu

w cenie kursu

Czas
organizacji kursu
Poziomy
nauki
Ilość lekcji
w semestrze
(po 45 min)

Cena
Płatność
ratalna
Rabaty
Podręcznik
/ materiały

Szczegółowy harmonogram kursów dostępny na www.structura.pl

Rabaty
i promocje specjalne

10% 5%
za kontynuację nauki
w naszej szkole

dla studentów
do 26 roku życia

extra

5%

dodatkowy rabat
dla wszystkich
w pierwszych dniach
zapisów - promocja
FIRST MINUTE

Powyższe rabaty łączą się ze sobą!
Można dostać 5, 10, 15 a nawet 20% rabatu na najlepszy kurs języka niemieckiego w mieście!

www.structura.pl

Szkoła języka niemieckiego
dla wymagających

Kontakt
ul. Mariacka 4 (2 piętro)
40-014 Katowice
tel. +48 669 669 806
tel. +48 730 572 191
info@structura.pl
Zapisy online na:
www.structura.pl

