VIVE LES VACANCES!

LETNIE KURSY JĘZYKA
FRANCUSKIEGO 2019

Wiosna to najlepszy czas na planowanie wakacji! Organizując letnie wyjazdy i wypoczynek, nie zapomnij o nauce
języka francuskiego. Już dziś dodaj do urlopowego kalendarza, letnie kursy w L'atelier de français!
INTENSYWNY, WAKACYJNY KURS FRANCUSKIEGO
Poznaj język oraz francuską kulturę i zrealizuj jeden semestr nauki w trzy tygodnie.
Trzytygodniowy kurs – 15 spotkań po 3 godz. lekcyjne
Terminy do wyboru:
1-19 lipca
22 lipca-9 sierpnia
19 sierpnia-6 września
9-27 wrzesnia

od poniedziałku do piątku w godz.
9.30-12.00
18.00-20.30
poziomy od A1 (sem.I) do C1 (sem. XII)
45 godz. lekcyjnych w cenie 869 zł*

Grupy liczą od 4 do 8 osób.

* System rabatów i zniżek obowiązuje.

KONWERSACJE NA WAKACJE - KURS KONWERSACYJNY
Rozwiń swobodę wypowiedzi i czerp przyjemność z mówienia po francusku.
Czterotygodniowy kurs – 8 spotkań po 90 minut
Terminy do wyboru:
1-26 lipca
29 lipca -23 sierpnia
26 sierpnia -20 września

Zajęcia w poniedziałki i środy w godz.:
12.00-13.30
18.45 – 20.15
17.00 - 18.30
Poziomy A2/B1 oraz B2/C1
8 spotkań po 90 minut za 499 zł*

Grupy liczą od 4 do 8 osób.

* System rabatów i zniżek obowiązuje.

FRANCUSKA GRAMATYKA I WYMOWA - WARSZTATY
Udoskonal i utrwal gramatykę oraz francuską wymowę.
Cotygodniowe 90-minutowe spotkania
Wybierz temat, który najbardziej Cię interesuje
spośród proponowanych zagadnień z zakresu
gramatyki i fonetyki. Program dostępny na stronie
www.francuski.com.pl
* System rabatów i zniżek nie obowiązuje.

Termin: każdy wtorek w godz. 18:00-19:30
Poziom: dla wszystkich poziomów zaawansowania
90-minutowe spotkanie w cenie 50 zł *
(cena zawiera materiały)
* Płatność za 4 spotkania z góry; czas realizacji
pakietu przez całe wakacje (1 lipca-30 września 2019).

WAKACYJNY KURS INDYWIDUALNY
Dopasuj do swoich potrzeb tematykę , tryb oraz czas zajęć
Do wyboru:
12 godzin 45-minutowych w cenie 855 zł *.
12 godzin 60-minutowych. w cenie 1 140 zł *

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

* Cena kursu jest o 10% niższa od ceny proponowanej w
roku
szkolnym, w związku z tym nie obowiązują inne
rabaty.

Oferta ważna od 1 lipca do 30 września 2019 r.

WAKACYJNIE PO FRANCUSKU - SPOTKANIA KULTURALNE
Dopasuj do swoich potrzeb tematykę , tryb oraz czas zajęć.
Podczas wakacji będziemy proponować różne ciekawe wydarzenia. Śledź uważnie naszą stronę internetową i
Facebook'a i bądź na bieżąco z oferta kulturalną.
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