
CENNIK 2022/2023

Kids 3-6 lat 34 lekcje x 50 minut               10 x 159 zł                10 x 154 zł 
1x w tygodniu 50 min.

 z wyłączeniem świąt i ferii

Juniors 7-8 lat 34 lekcje x 50 minut               10 x 159 zł                10 x 154 zł 

Juniors 9-10 lat 68 lekcji x 40 minut               10 x 249 zł               10 x 239 zł 

(Zniżka dla rodzeństwa)

1 x w tygodniu 50 min. 
 z wyłączeniem świąt i ferii

(Zniżka dla rodzeństwa)1 x w tygodniu
40 min. + 10 minut przerwy + 40 min.  

z wyłączeniem świąt i ferii

*

**

*

10 x 169 zł               10 x 164 zł 

10 x 169zł                10 x 164 zł 

10 x 259 zł               10 x 249 zł 

Cennik dla nowych kursant�w.
Zapisy od 30 czerwca 2022.

**

**

Cennik dla uczni�w kontynuujących kursy.
Gwarancja rezerwacji miejsc do 30 czerwca 2022.***

(Zniżka dla rodzeństwa)
(A/A+)

(B/C)

*
(Zniżka dla rodzeństwa)

(Zniżka dla rodzeństwa)

(Zniżka dla rodzeństwa)

****

****

****

Young
Teens

11-14 lat 68 lekcji x 50 minut               10 x 279 zł                10 x 269 zł 
1x w tygodniu 

50 min. + 10 minut przerwy + 50 minut
 z wyłączeniem świąt i ferii

Teens 15-19 lat 68 lekcji x 50 minut               10 x 289 zł               10 x 279 zł 

(Zniżka dla rodzeństwa)

1x w tygodniu 
50 min. + 10 minut przerwy + 50 minut

 z wyłączeniem świąt i ferii

*

** 10 x 289 zł               10 x 279 zł 

10 x 299 zł               10 x 289 zł **
(Zniżka dla rodzeństwa)

*
(Zniżka dla rodzeństwa)

(Zniżka dla rodzeństwa)

****

****



Cena dla os�b kontynuujących kurs w naszej szkole.

Prosimy o deklarację kontynuacji. Gwarantujemy rezerwację miejsca do 30 czerwca 2022 r. Po tym terminie zapisy na kontynuację przyjmujemy w miarę wolnych miejsc.

**

MATERIAŁY DO KURSU WLICZONE SĄ W CENĘ.

***

Cena dla os�b kontynuujących kurs w naszej szkole przy zapisie rodze�stwa. Cena dotyczy każdego dziecka.

**** Cena dla nowych kursant�w przy zapisie rodze�stwa. Cena dotyczy każdego dziecka.

*

LICZBA UCZNIÓW W GRUPIE - 4-8 OSÓB.


