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Załącznik nr 2 
 
Całoroczny kurs w Edulang obejmuje 2 semestry nauki (po 35 h w każdym semestrze)                          
w systemie dwóch lekcji tygodniowo: 

1. semestr jesienno-zimowy (19 września 2020 – 20 lutego 2021) 
2. semestr wiosenno-letni (22 lutego 2021– 25 czerwca 2021) 

 
CENNIK na rok szkolny 2020/2021: 
 

 GRUPA 5-8 osób 
Cena semestru 1:       1500 zł 
Cena semestru 2:       1500 zł 
Płatność możliwa w 10 równych ratach: po 300 zł 
 

 GRUPA 3-4 osoby 
Cena semestru 1:       1700zł 
Cena semestru 2:       1700zł  
Płatność możliwa w 10 równych  ratach: po 340 zł 
UWAGA: każdy uczeń uczestniczący w kursie grupowym P1 – P5 otrzymuje komplet podręczników               
na cały rok szkolny. Podręcznik i ćwiczenia na pozostałych poziomach uczniowie kupują we własnym 
zakresie.  Dokonanie pierwszej płatności w formie zaliczki: 200 zł  jest równoznaczne z przyjęciem 
ucznia na kurs. 
Zniżki: 
 50 zł zniżki w 1 semestrze nauki dla uczniów, którzy kontynuują naukę w naszej 
szkole  
 50 zł zniżki rodzinnej w każdym z dwóch semestrów dla ucznia i jego rodziny, którzy 
uczęszczają na kursy językowe w naszej szkole. 
 50% ceny kursu  - opłata  za trzecie i kolejne dziecko z rodziny  

CENNIK LEKCJI INDYWIDUALNYCH: 
1 godz. (60 min)  = 80 zł  (1 uczeń) 
1 godz. (60 min)  = 100 zł  (2 uczniów) 
1 godz (60 min) z Native Speaker-em = 90 zł (1 uczeń) 
1 godz (60 min) z Native Speaker-em = 120 zł (2 uczniów) 
 
Sposób dokonywania płatności: 
Opłaty za kurs można dokonać gotówką w sekretariacie lub przelewem na konto firmy (do 
5 dnia każdego miesiąca). 
Nr rachunku bankowego:   54 1050 1025 1000 0091 4977 2049 
Odbiorca: Edulang Justyna Olbrych-Górska 
ul. Opaczewska 62, 02-201 Warszawa 
Tytułem: Kurs języka angielskiego  (imię i nazwisko ucznia) – rata nr____za semestr_____ 
 
Rodziców wpłacających zaliczkę, prosimy o wpisanie w tytule: ( imię nazwisko 
ucznia……………. , zaliczka 2020/2021). 


