
Kursy języka ogólnego  - cennik   / General Language Courses - price list

1 lekcja to 60 minut (nie 45!) 

Długość kursu ustalasz sam / sama.  Jeśli masz wątpliwości - chętnie pomożemy Ci dobrać 
odpowiednią liczbę lekcji, w zależności  od twoich potrzeb i od czasu, jakim dysponujesz. 

Możesz kupić dowolny pakiet  lekcji od 10 do 250.  

Możesz wielokrotnie ponowić taki sam pakiet np.  5 x 10 lekcji.

Możesz też kupić  większy pakiet lekcji – wtedy cena lekcji będzie niższa.*  Każdy większy pakiet  
to  dodatkowy 1% zniżki.  W ten sposób możesz zyskać aż do 25% zniżki!

Doceniamy ambitnych i lojalnych studentów – im więcej masz lekcji,  tym większą zniżkę 
dostajesz! 

A dla kursantów, którzy do nas wracają  i / lub kontynuują naukę** mamy jeszcze większe zniżki! 
Jeśli kontynuujesz naukę z nami, możesz otrzymać aż  do 37,5% zniżki! 

_________________________________________________________

1 lesson is 60 minutes (not 45!)

You set the length of the course yourself. If you have any doubts - we will be happy to help you 
choose the right number of lessons, depending on your needs and the time you have.

You can buy any package of lessons from 10 to 250.

You can repeat the same package many times, e.g. 5 x 10 lessons.

You can also buy a larger package of lessons - then the lesson price will be lower.*

 Each larger package is an additional 1% discount. This way you can get up to 25% discount!

We appreciate ambitious and loyal students - the more lessons you have, the bigger discount you 
get!

And for students who come back to us and/or continue their studies** we have even greater 
discounts!   If you continue to study with us, you can get up to 37.5% discount!



Przykładowe pakiety lekcji / See examples of discounts on lesson packages

(wszystkie ceny w PLN / all prices in Polish zlotys - PLN)

Liczba lekcji
Number of

lessons

Cena regularna
Regular price

Zniżka za każdy pakiet 10  lekcji
 Discount for each package of 10 lessons

Dla nowych studentów 
-1%

For new students

Dla kontynuujących**

studentów -1,5%
For returning students

Wysokość
zniżki

Discount
amount

Cena ze
zniżką

Discounted
price

Wysokość
zniżki

Discount
amount

Cena ze
zniżką

Discounted
price

10 450  - - - 450 -1,5% 443

20 900 -2% 882 -3% 873

30 1350 -3% 1309 -4,5% 1289

40 1800 -4% 1728 -6% 1692 

50 2250 -5% 2137 -7,5% 2081  

60 2700 -6% 2538 -9% 2457 

100 4500 -10% 4050 -15% 3825

150 6750 -15% 5737 -22,5% 5231

200 9000 -20% 7200 -30% 6300

250 11250 -25% 8437 -37,5% 7031

* dotyczy jednorazowego zakupy większego pakietu, np. kupując 50 lekcji w 5 pakietach po 10 lekcji 
zapłacisz 2250 zł (5 x 450 zł) natomiast kupując jednorazowo pakiet 50 lekcji zapłacisz 2137 PLN lub 2081 
PLN jeśli kontynuujesz naukę.

* applies to a single purchase of a larger package, e.g. when buying 50 lessons in 5 packages of 10 lessons,
you will pay PLN 2,250 (5 x PLN 450), while buying a one-time package of 50 lessons, you will pay PLN 
2,137 or PLN 2,081 if you continue your education.

** kursant kontynuujący naukę to osoba, która w ciągu 36 miesięcy poprzedzających nowy kurs miała 
przynajmniej 50 lekcji  grupowych lub 30 lekcji indywidualnych w naszej szkole.

** a returning student is a person who has had at least 50 group lessons or 30 individual lessons at our 
school in the 36 months preceding the new course


