Youpi!

Ucz się z nami francuskiego latem
Zapisy już trwają!

C'EST L'ÉTÉ!

WWW.FRANCUSKI.COM.PL

Zbliża się lato a wraz z nim czas planowania urlopów i wyjazdów wakacyjnych. Nie zapomnijcie w tym czasie o nauce
języka francuskiego i Waszych ulubionych lektorach!

Oferta kursów wakacyjnych 2018
Intensywny, wakacyjny kurs francuskiego

Trzytygodniowy kurs – 15 spotkań po 3 godz. lekcyjne
Duża porcja lekcji, dająca możliwość poznania języka
oraz kultury francuskiej.
Terminy do wyboru:

2-20 lipca
23 lipca-10 sierpnia
20 sierpnia-7 września
10-28 września

Konwersacje na wakacje, kurs konwersacyjny

od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-12.00
15.00-17.30
18.00-20.30
poziomy od A1 (sem.I) do C1 (sem. XII)
45 godz. lekcyjnych za 849 zł*

* System rabatów i zniżek obowiązuje.

Czterotygodniowy kurs – 8 spotkań po 90 minut

Terminy: 5-30 lipca / 1-29 sierpnia / 3-26 września

Aktywnie uczestnicz w rozmowie i odznajdź przyjemność
w posługiwaniu się językiem francuskim.

Dni zajęć: w pon. i śr. lub wt. i czw.,

poziom A2/B1 w godz. 17.00 - 18.30
poziom B2/C1w godz. 18.45 - 20.15

Warsztaty gramatyczne

Cotygodniowe 120-minutowe spotkania przez całe
wakacje

Grupy liczą od 4 do 6 osób.
8 spotkań po 90 minut za 499 zł*

* System rabatów i
zniżek obowiązuje.

Termin: każdy wtorek w godz. 18:00-20:00

W każdy wtorek będziemy odkrywali przed Tobą inne
zagadnienie gramatyczne, które może sprawić najwięcej
trudności. To Ty będziesz mógł zdecydować, który temat
najbardziej Cię interesuje.

Poziom: dla wszystkich poziomów zaawansowania

Program na www.francuski.com.pl

Cena 50 zł (cena zawiera materiały)*

* Płatność za 4 spotkania z góry; czas realizacji pakiety przez całe
wakacje (3 lipca-25 września 2018 r.) Rabaty nie obowiązują..

Wakacyjny kurs indywidualny

Jeśli zależy Ci na dopasowaniu do swoich potrzeb czasu
spotkań, ich trybu oraz tematyki.
Do wyboru:
12 godzin po 60 min. w cenie 1049 zł *
12 godzin po 45 min. w cenie 789 zł *

Czwartkowe pogawędki przy winie

Pakiet należy wykorzystać w ciągu 4 tygodni, wyłącznie w
siedzibie Szkoły.

Oferta ważna od 2 lipca do 30 września 2018 r.

* Cena obejmuje 15% rabatu w stosunku do ceny proponowanej w roku
szkolnym. W związku z tym nie obowiązują inne rabaty.

Cotygodniowe 90-minutowe spotkania przez całe
wakacje.

Lekkie tematy w wakacyjnej atmosferze przy kieliszku
wina.

Termin: każdy czwartek w godz. 19.00-20.30

Cena - 35 zł/spotkanie (zawiera kieliszek wina)*

Otwarte na wszystkie poziomy zaawansowania
Spotkania animowane przez Francuza

L'atelier de français
Chmielna 21 lok. 5

* Płatność za 4 spotkania z góry; czas realizacji pakiety przez całe
wakacje (5 lipca-27 września 2018 r.) Rabaty nie obowiązują.

biuro@francuski.com.pl
22 826 12 08

