


- 33 lekcje dla dzieci (lekcja = 40, 50 minut) i młodzieży (lekcja = 60 minut)
- 64 lekcje dla dorosłych (lekcja = 45 minut)

- 33 lekcje dla dzieci (lekcja = 40, 50 minut) i młodzieży (lekcja = 60 minut)
- 64 lekcje dla dorosłych (lekcja = 45 minut)

łącznie: 80, 100, 120 minut tygodniowo

3-5, 6-8 lat



CENNIK NETTO KURSÓW
dotyczy: wszystkich języków, zajęć stacjonarnych i on-line, obowiązuje od 16/06/ 2021 do ogłoszenia nowego cennika
rok nauki = 2 semestry (zimowy + letni), lekcje są realizowane w okresie: połowa września - koniec czerwca
na dzień sporządzania cennika kursy językowe są ustawowo zwolnione z podatku VAT

Cena za lekcję
w PLN / osoba

Wielkość
grupy

Liczba lekcji
w semestrze

Koszt semestru
w PLN / osoba

poniedziałek i środa | wtorek i czwartek | poniedziałek i czwartek | wtorek i piątek | środa i piątek
w zależności od poziomu zaawansowania, potrzeb uczniów i możliwości lokalowych w T&T

dzieci i młodzież
08:00-12:00
12:00-19:20

dorośli i seniorzy
08:00-12:00
12:00-17:40
17:50-21:00

lekcje indywidualne,
grupy, na życzenie, firmy

wg potrzeb - do ustalenia

DNI I GODZINY PROWADZENIA ZAJĘĆ GRUPOWYCH

(1) zajęcia Pola zainteresowań mogą dotyczyć: Conversation, Business English, Office English, Exam
Preparation, English for Work, Telephoning, Presentations, Negotiations, Culture, inne na życzenie

28,00 / 40 minut 924Dla dzieci (3-5 lat), K1-3 4-6 osób33 x 40 minut 

35,00 / 50 minut 11554-6 osób33 x 50 minut 

42,00 / 60 minut 13864-6 osób33 x 60 minut 

31,00 / 45 minut 19844-6 osób64 x 45 minut 

25,00 / 45 minut 1600Senior / Student Mornings
zajęcia w godzinach 08:00-14:00

4-6 osób64 x 45 minut 

31,00 / 45 minut 1984Przygotowanie do matury
drugi semestr liczy 40 lekcji

4-6 osób64 x 45 minut 

33,00 / 45 minut 2112Egzaminacyjny: FCE, CAE, CPE, ZD
gwarancja zdania egzaminu

4-6 osób64 x 45 minut 

40,00 / 45 minut 4003-6 osóbmoduł 10 lekcji

81,00 / 45 minut

Pola zainteresowań (1)

min. 10 lekcji 

48,00 / 45 minut 3072

Lekcje indywidualne 1 osoba

64 x 45 minut 

44,00 / 45 minut 2816

Zajęcia w grupie 2-osobowej 2 osoby

64 x 45 minut Zajęcia w grupie 3-osobowej 3 osoby

Dla dzieci (6-8 lat), K4-6

Dla młodzieży (9-12, 12-16 lat)

Dla dorosłych (wiek 16+)

eduspace = twórcza edukacja: oferta web-site - www.tt.edu.pl/eduspace | oferta pdf | cennik

Kursy językowe za granicą - oferta i cennik: www.tt.edu.pl/kursy-jezykowe-za-granica

Obozy młodzieżowe w Polsce i za granicą - oferta i cennik: www.tt.edu.pl/obozy-mlodziezowe-polska-zagranica

nie dotyczy

Rodzaj kursu
(zajęcia stacjonarne lub online)
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https://www.tt.edu.pl/eduspace
https://www.tt.edu.pl/eduspace.pdf
https://www.tt.edu.pl/eduspace-cennik.pdf
https://www.tt.edu.pl/kursy-jezykowe-za-granica
https://www.tt.edu.pl/obozy-mlodziezowe-polska-zagranica


www.tt.edu.pl/rachunki-bankowe

https://www.tt.edu.pl/rachunki-bankowe

