J.NIEMIECKI J.ANGIELSKI
ZIMA 2022/2023

KURS PODTRZYMANIE
KONTAKTU Z JĘZYKIEM
W ofercie:
- 30 godzin lekcyjnych zajęć

Wszędzie ceny podwyższają,
w Omnibusie OBNIŻAJĄ!

-

grupy 5 - 7 osób

-

poziomy: A1, A2, B1, B2, C1, C2
intensywność zajęć: 1x 90 minut w tygodniu
czas trwania kursu: 4 miesiące
dni zajęć: poniedziałek, piątek, sobota
termin realizacji: 10.2022 - 02.2023
tryb: online lub stacjonarnie
godziny zajęć: 17:00 lub 9:00

Opis:
Czy przerwa w nauce języka musi oznaczać porażkę? Skądże, wręcz przeciwnie!
Nie powinniśmy całkowicie rezygnować z kontaktu z językiem i narażać się na utratę ciężko
wypracowanych umiejętności.
Jeśli zależy Tobie na utrzymaniu kontaktu z językiem , a osiągnąłeś już jakiś poziom zaawansowania
i nie chcesz, aby Twój język „zesztywniał”, ten kurs to doskonały sposób na podtrzymanie
umiejętności mówienia.
Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto odczuwa, że stracił dużo ze swobody posługiwania się
językiem i chce to nadrobić, a przede wszystkim dalej rozwijać umiejętności językowe, jednak
w tempie spokojnym, bez pośpiechu i presji czasu.
To również idealne rozwiązanie dla osób zajętych, z ograniczonymi zasobami czasowym, którzy
jednak odczuwają potrzebę systematycznego posługiwania się językiem dla podtrzymania swoich
kompetencji. Swobodne mówienie w języku obcym jest bowiem sprawnością, która wymaga ciągłej
opieki poprzez regularną praktykę.
.

Ceny i rabaty:
STACJONARNIE

ONLINE
0%

10%

20%

0%

RATY x 4

195 PLN

175,5 PLN

10%

20%

RATY x 4

156 PLN

- 10% rabat – kontynuacja nauki
- 10% rabat – uczniowie i studenci
- 10% rabat – zapis do 30 września
- 10% rabat – jednorazowa wpłata
Rabaty sumują się do max. 20%

Informacje i zapisy:
www.eomnibus.pl
T: 48 601 674 529, +48 512 944 896
E: szkola@eOmnibus.pl
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

270 PLN

243 PLN

216 PLN

Do każdego kursu GRATIS:
-

kontrola metodyczna
konsultacje z lektorem prowadzącym
dostęp do Strefy Kursanta, biblioteka
zaświadczenie o ukończeniu kursu,

