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Kurs przygotowujący do egzaminu oraz egzamin Cambridge English Advanced (CAE)
Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge Advanced zawiera pełen zakres programowy objęty egzaminem oraz obejmuje techniki
zdawania samego egzaminu. Nauczyciele to wieloletni praktycy w przygotowaniu do egzaminu, niejednokrotnie egzaminatorzy tych
egzaminów, którzy poszczycić się mogą 100% zdawalnością kursantów.
Znajdź nas na:
www.facebook.com/angielskiprogram.poznan
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny obejmuje pełne 27 tygodni zajęć. Zajęcia rozpoczynają się 17.10.2016 i kończą 02.06.2017.

CENA KURSU ”CAE CAMBRIDGE EXAM” OBEJMUJE
Wstępny test diagnostyczny pisemny i ustny

Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

Cztery czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu
(w blokach 2 x 90 min.)

Materiały uzupełniające

108 lekcji w roku szkolnym

Testy i egzaminy próbne w tym tzw. Mock Exam

Zajęcia łączone z lektorem polskim i
angielskojęzycznym

Semestralny raport z postępów w nauce

Grupy 8 – 12* osobowe

Świadectwo ukończenia kursu
Kupon rabatowy na egzamin Cambridge English
w wysokości 75zł

Stałą ocenę postępów w nauce

Konsultacje z nauczycielem

Kupon rabatowy na zakup podręcznika
Nadzór metodyczny

CENY KURSU
1.990,- za rok (jeśli płatne w dwóch ratach: 1.140,- i 850,-)
2.050,- za rok (jeśli płatne w czterech ratach: 660,- , 490,- , 490,- i ostatnia rata 410,-)

TERMINY PŁATNOŚCI
płatności wnoszone w dwóch ratach
I rata
– płatna przy zapisie
II rata
– do 05.01.2017

płatności wnoszone w czterech ratach
I rata
– płatna przy zapisie
II rata
– do 04.11.2016
III rata
– do 05.01.2017
IV rata – do 03.03.2017

RABATY I ZNIŻKI
1. Zniżka dla stałego klienta 100,- zł od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto:
w przeszłości brał udział w dowolnym kursie językowym zorganizowanym przez Szkołę Program (dawniej Program-Bell),
albo uczestniczył w obozie językowym zorganizowanym przez Szkołę Program.
2. Zniżka dla studentów 150,- zł - do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty po okazaniu ważnej legitymacji studenta
3. Zniżka rodzinna - 45,- zł na osobę, do wykorzystania przy wpłacie ostatniej raty za kurs.
4. Zniżka na kursy przedpołudniowe (zajęcia rozpoczynają się między 8 a 14) - 190 zł – do odjęcia przy wpłacie ostatniej raty za kurs.
Wszystkie zniżki z tej oferty sumują się
FAKTURY
Szkoła Program wystawi fakturę najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać fakturę proszone są o przyjście do biura
szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na fakturze zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu

*Szkoła rezerwuje prawo umieszczenia w grupie jednej osoby więcej.

We wrześniu 2010 roku Szkoła została Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English i uzyskała prawo
przeprowadzania egzaminów FCE, CAE, CPE, YLE, KET, PET, BEC oraz ILEC i ICFE.

