
KURSY LICENCJONOWANE Wiek Cena Płatności Cena obejmuje

Teddy Eddie Start 2-3 lata 2 335 zł

1 x 265 zł (przy zapisie)

+

9 x 230 zł (X'22-VI'23)

60 spotkań

2x25 min./tyg.

Pakiet edukacyjny

100% zanurzenia w języku

100% nauki przez zabawę

grupa max. 8 osób

Teddy Eddie Standard 4-5 lat 2 470 zł

1 x 265 zł (przy zapisie)

+

9 x 245 zł (X'22-VI'23)

60 spotkań

2x35 min./tyg.

Pakiet edukacyjny

100% zanurzenia w języku

100% nauki przez zabawę

grupa max. 10 osób

Teddie Eddie ABC 5-6 lat 2 670 zł

1 x 285 zł (przy zapisie)

+

9 x 265 zł (X'22-VI'23)

60 spotkań

2x45 min./tyg.

Pakiet edukacyjny

100% zanurzenia w języku

100% nauki przez zabawę

grupa max. 10 osób

Teddie Eddie School I kl. SP 2 670 zł

1 x 285 zł (przy zapisie)

+

9 x 265 zł (X'22-VI'23)

60 spotkań

2x45 min./tyg.

Pakiet edukacyjny

100% zanurzenia w języku

100% nauki przez zabawę

grupa max. 10 osób

KURSY ALTERNATYWNE Wiek Cena Płatności Cena obejmuje

Kurs standardowy

II-VI klasa

I-II klasa 

szkoły śr.

Dorośli

2 400 zł

+ mat. wskazane przez 

Szkołę Ling Talents

10 x 240 zł

(pierwsza rata przy zapisie)

60 spotkań

2x45 min./tyg.

grupa max. 10 osób

Nacisk na konwersacje

Przygotowanie do egz. 

ósmoklasisty
*zapisy od VII klasy

VII-VIII kl.

2 970 zł

+ mat. wskazane przez 

Szkołę Ling Talents

10 x 297 zł

(pierwsza rata przy zapisie)

60 spotkań

2x45 min./tyg.

grupa max. 8 osób

Nacisk na kompet. do E8

Próbny egzamin ósmoklasisty

Przygotowanie do 

matury
*zapisy od klasy przedmaturalnej

klasa 

maturalna

i przedma-

turalna

3 330 zł

+ mat. wskazane przez 

Szkołę Ling Talents

10 x 333 zł

(pierwsza rata przy zapisie)

30 spotkań

1x90 min./tyg.

grupa max. 8 osób

Nacisk na kompet. do matury

Próbny egzamin maturalny

KURSY INDYWIDUALNE Wiek Cena Płatności Cena obejmuje

Kurs indywidualny

150 zł za 1 spotk.

+ mat. wskazane przez 

Szkołę Ling Talents

1 x 1500 zł lub 2 x 750 zł

płatne z góry

pakiet min. 10 spotkań

1x45 min./tyg.

Nacisk na konwersacje

Kurs w parach

3 000 zł/os.

+ mat. wskazane przez 

Szkołę Ling Talents

10 x 300 zł

(pierwsza rata przy zapisie)

30 spotkań

1x45 min./tyg.

Nacisk na konwersacje

Konwersacje

z Native Speakerem
200 zł za 1 spotk.

1 x 2000 zł lub 2 x1000 zł

płatne z góry

pakiet min. 10 spotkań

1x60 min./tyg.

Tylko online

KORZYŚCI DLA KLIENTA: DLACZEGO LING TALENTS?

   - 10 rat / 2 raty 0%   - sprawdzone i skuteczne metody  - grupy 5-10 osób*

 - rabat 100 zł przy zapisach do 30 czerwca  - licencja TE gwarantująca jakość  - wnętrza przyjazne dzieciom

 - 50 zł dla kolejnej osoby z rodziny  - opieka metodyczna nad lektorami  - duży bezpłatny parking

 - gwarancja rabatu kontynuacyjnego  - bieżący kontakt lektora z rodzicami  - atrakcje dla najmłodszych

    przy terminowych wpłatach  - pakiet edukacyjny w cenie (kursy TE)

UWAGA:  - semestralne raporty postępów i lekcje pokazowe dla rodziców (kursy TE)

 - rabaty nie sumują się  - gwarancja pełnego zwrotu kosztów do końca pierwszego tygodnia zajeć

 - rabaty obniżają ostatnią ratę

PAKIET EDUKACYJNY ZAWIERA: podręcznik, zeszyt ćwiczeń*, poradnik rodzica, secret booklet*, nagroda, dyplom, dostęp do aplikacji,

*w zależności od poziomu informacja o metodzie De Domo, teczka

KONTAKT:  +48 575 11 39 40             |  hello@lingtalents.pl |  Lubliniec,  Pl. Kościuszki 15, koło BP

Zadzwoń teraz i umów się na bezpłatną lekcję próbną 575 11 39 40

Cennik kursów Szkoły Językowej Ling Talents na rok szkolny 2022/23

W roku szkolnym 2022/2023 uczymy wyłącznie języka angielskiego.


