
               W nowym roku szkolnym ceny bez zmian!

CENNIK 2014/2015 
(Opłata roczna podzielona jest na 10 miesięcznych rat)

GLIWICE, UL. GÓRNYCH WAŁÓW 40
Język angielski 
kurs standardowy 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 184 zł miesięcznie
kurs metodą Callana 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) - cena 184 zł miesięcznie
kurs przygotowawczy do egzaminów FCE, CAE, CPE 120 godzin, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 188 zł 
miesięcznie
kurs przygotowawczy do matury rozszerzonej (102 godziny, 2 razy w tygodniu po dwie godziny (90 minut)) – cena 206,25 zł 
miesięcznie (8 rat!)

Język niemiecki  120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 157 zł miesięcznie

Język francuski
kurs  60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 93,50 zł miesięcznie

Język hiszpański (60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut)) – cena 93,50 zł miesięcznie

Język włoski  (60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut)) - cena 93,50 zł miesięcznie

Język rosyjski  (60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut)) – cena 93,50 zł miesięcznie

……………………………..…….
GLIWICE, UL. TARNOGÓRSKA 10
Język angielski 
kurs standardowy 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 177,50 zł miesięcznie
kurs przygotowawczy do egzaminu FCE 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 185 zł 
miesięcznie
kurs dla dzieci od 6-go roku życia (60 godz. lekcyjnych (45 minut)) – cena 92 zł miesięcznie
……………………………………..…….
BYTOM, UL. DWORCOWA 25
Język angielski 
kurs standardowy 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 152 zł miesięcznie
kurs przygotowawczy do egzaminów FCE, CAE 120 godzin, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 162 zł 
miesięcznie
kurs dla dzieci od 6-go roku życia (60 godz. lekcyjnych (45 minut)) – cena 77 zł miesięcznie

Język niemiecki  120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 157 zł miesięcznie

……………………………………………………….
ZABRZE, UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 1
Język angielski 
kurs standardowy 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 164 zł miesięcznie
kurs przygotowawczy do egzaminów FCE, CAE, CPE 120 godzin, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 174 zł 
miesięcznie
kurs przygotowawczy do matury rozszerzonej (102 godziny, 2 razy w tygodniu po dwie godziny (90 minut)) – cena 206,25 zł 
miesięcznie (8 rat!)
kurs dla dzieci od 6-go roku życia (60 godz. lekcyjnych) – cena 82 zł miesięcznie

Język niemiecki 120 godz. lekcyjnych, 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 157 zł miesięcznie

Język hiszpański  (60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut) – cena 93,50 zł miesięcznie

Język włoski (60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut)) – cena 93,50 zł miesięcznie

Język rosyjski (60 godz. lekcyjnych 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut)) – cena 93,50 zł miesięcznie
……………………………………….….
SPOSÓB OPŁACANIA KURSU:
wariant I - jednorazowa wpłata za kurs w momencie zapisu
wariant II – 10 miesięcznych rat (nieoprocentowanych), kursy maturalne – 8 miesięcznych rat 
(nieoprocentowanych)
………...
ZNIŻKI
Od wyżej wymienionych kwot odejmowane są przysługujące zniżki:
5% - dla osób, które dokonały przedpłaty
5% - dla osób zapisujących się na drugi kurs językowy w BRITAM
10% - dla drugiej osoby z tej samej rodziny
40% - dla trzeciej osoby z tej samej rodziny
100% - dla czwartej osoby z tej samej rodziny
50% - dla najlepszych słuchaczy nagrodzonych w konkursie
Zniżki mogą się sumować w ramach jednego kursu



CENNIK SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH
        W FORMULE E-LEARNING

WRAZ Z OPIEKĄ NAUCZYCIELSKĄ

Cena obejmuje:

- Dostęp do kursu przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na 12 miesięcy

- Nielimitowany dostęp do 2000 godzin materiałów dydaktycznych na dany język

- Dostęp do wszystkich materiałów zawartych w kursie (wszystkie poziomy i tematy nauczania) na 
dany język

- Spersonalizowana ścieżka kształcenia (wybrana przez ucznia indywidualnie)

- Możliwość zmiany ścieżki oraz celów kształcenia w celu spersonalizowania toku nauki

- Dostęp do sekcji raportów online dla ucznia i koordynatora szkoleń

- Podsumowujące raporty wysyłane do ucznia i koordynatora szkoleń

- Regularne przypomnienia wysyłane na skrzynkę w celu utrzymania odpowiedniego poziomu 
motywacji do nauki

- Usługi nauczyciela, który jest odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi na każde pytanie zadane 
przez  uczestnika oraz szczegółowe śledzenie aktywności ucznia

ość osób w projekcie /cena brutto 0-50 osób 51-100 osób Powyżej 100 osób

Cena kursu z całorocznym wsparciem nauczycielskim: 

                           

Dostęp do kursu na okres
12 miesięcy

Uczestnicy kursów
stacjonarnych w Britam

(dodatkowo korzystający z
platformy) 

Zajęcia grupowe

890 zł 750 zł Cena ustalana indywidualnie

telefon (wszystkie oddziały)  +48 32 793 70 50
www.britam.edu.pl

http://www.britam.edu.pl/

