
                                  
                                                                                                                                             

             CENNIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH
                             ( obowiązuje od 1.09.2021 do 31.12.2021)

 *Tabelka zawiera ceny za kurs języka angielskiego i niemieckiego za 1 miesięczną ratę ( 1 rata to
4 tygodnie nauki) za zajęcia w trybie stacjonarnym lub online. Ceny nie zawierają podręcznika i
ćwiczeń kursowych. Materiały są zawarte tylko w cenie indywidualnych korepetycji i konwersacji. 
*Zniżki dla stałych uczniów: 4-8 zł mniej za ratę za kontynuację (po roku nauki ), za drugiego
członka rodziny i za drugi język ; 8-16 zł  mniej za ratę za kontynuację (po 2 latach nauki ) ; 12-24
zł mniej za ratę za kontynuację ( po 3 latach nauki); 
*Zniżki dla nowych uczniów: 4-8 zł mniej za ratę za drugiego członka rodziny lub za drugi język.
             

Ilość zajęć w miesiącu 4 x 45 
minut 

4 x 60 
minut 

4 x 75 
minut 

4 x 90 
minut 
lub  8 x 45 
minut

8 x 60 
minut

Ilość zajęć w tygodniu 1 x 45 
minut 

1 x 60 
minut  

1 x 75 
minut  

1 x 90 
minut 
lub  2 x 45 
minut

2  x 60 
minut 

OPCJA COMFORT- 
zajęcia w 4-osobowej grupie

*Kursy ogólne, egzaminacyjne i 
biznesowe

od 100 zł
do 112 zł 
za miesiąc

 

od 132 zł
do 144 zł 
za miesiąc

od 168 zł
do 180 zł 
za miesiąc

                

od 200 zł
do 224 zł 
za miesiąc

od 264 zł 
do 288 zł 
za miesiąc

OPCJA COMFORT PLUS- 
zajęcia w 3-osobowej grupie

*Kursy ogólne, egzaminacyjne i 
biznesowe

od 116 zł
do 128 zł
za miesiąc
 
 

od 156 zł 
do 168 zł
za miesiąc

       

od 192 zł 
do 204 zł
za miesiąc

                

od 232 zł 
do 256 zł
za miesiąc

od 312 zł
do 336 zł
za miesiąc

OPCJA COMFORT MAX- 
zajęcia w 2-osobowej grupie

*Kursy ogólne, egzaminacyjne i 
biznesowe

od 148 zł 
do 160 zł
za miesiąc

od 196 zł 
do 208 zł
za miesiąc

od 248 zł 
do 260 zł
za miesiąc

od 296 zł 
do 320 zł
za miesiąc

od 392 zł 
do 416 zł
za miesiąc
 



           
      

              
        

  
OPCJA LUX- 
zajęcia indywidualne

*Kursy ogólne
*Egzamin 8kl i maturalny

od 232 zł 
do 244 zł
za miesiąc

 od 308 zł 
do 320 zł
za miesiąc

 
od 388 zł
do 400 zł
za miesiąc

          

od 464 zł 
do 488 zł
za miesiąc

od 616 zł 
do 640 zł
za miesiac

 

OPCJA LUX PLUS- 
zajęcia indywidualne

*Korepetycje
*Konwersacje

od 248 zł 
do 260 zł
za miesiąc

 

od 328 zł 
do 340 zł
za miesiąc

od 412 zł 
do 424 zł
za miesiąc

od 496 zł 
do 520 zł
za miesiąc

od 656 zł
do 680 zł
za miesiąc

OPCJA LUX MAX- 
zajęcia indywidualne

*Egzaminy międzynarodowe
*Kursy biznesowe
*Kursy ogólne dla firm
 

od 264 zł 
do 276 zł
za miesiąc

od 348 zł 
do 360 zł
za miesiąc

od 436 zł 
do 448 zł
za miesiąc

od 528 zł 
do 552 zł
za miesiąc

od 696 zł
do 720 zł
za miesiąc

  

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub wysyłając smsa:
                                                                                                                         

Studium Języków Obcych Supernova
Aleksandra Spiehs-Prus
ul. C.Skłodowskiej 66/75
85-733 Bydgoszcz
tel. 607329422
mail: sjosupernova@op.pl
www.sjosupernova.pl
                                                                     
                                   
Zapraszamy ! Zapisy do 3.09.2021 !


