
Cennik kursów Teddy Eddie w szkole językowe POP-IN w roku szkolnym 2021/2022 

Nazwa kursu i liczba zajęć w roku Liczba zajęć w tygodniu Płatność - 9 wpłat do 5 dnia każdego miesiąca

Teddy Eddie Start 2-3 lata 
30 zajęć x 40 minut

1 x 40 minut Koszt całego kursu: 1800 zł


9 rat x 200 zł. 


I rata 420 zł zawierająca opłatę za zestaw kursanta 
(220 zł) zpłatna w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy

Teddy Eddie Standard 4-5 lat  
60 zajęć x 35 minut

2 x 35 minut Koszt całego kursu: 2070 zł 


9 rat x 230 zł 


I rata 460 zł zawierająca opłatę za zestaw kursanta 
(230 zł) z płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy

Teddy Eddie ABC 5-6 lat 
60 zajęć x 45 minut

2 x 45 minut Koszt całego kursu: 2250 zł 


9 rat x 250 zł


I rata 480 zł zawierająca opłatę za zestaw kursanta 
(230 zł) płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy

Nazwa kursu i liczba zajęć w roku



Harmonogram płatność za kursy Teddy Eddie: 

I rata - płatna w terminie do 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej do 5 października 2021 
II rata - 5.XI 
III rata - 5.XII 
IV rata - 5.I 
V rata - 5.II 
VI rata - 5.III 
VII rata - 5.IV 
VIII rata - 5.V 
IX rata - 6.VI 

Wstępny grafik zajęć dla kursów Teddy Eddie w roku szkolnym 2021/2022:  

Teddy Eddie School 6-7 lat 
60 zajęć x 45 minut

2 x 45 minut Koszt całego kursu: 2430 zł


9 rat x 270 zł 


I rata 500 zł zawierająca opłatę za zestaw kursanta 
(230 zł) płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy

Liczba zajęć w tygodniu Płatność - 9 wpłat do 5 dnia każdego miesiącaNazwa kursu i liczba zajęć w roku

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

15:30 - 16:05 - Teddy Eddie 
Standard (4-5 lat)

15:30 - 16:05 - Teddy Eddie 
Standard (4-5 lat)



Uwaga! Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych grup Teddy Eddie School dla 6- i 7-latków we wcześniejszych godzinach (także 
porannych) aby pogodzić zajęcia z planem lekcji w szkole. Zapotrzebowanie na konkretne dni i godziny prosimy składać na początku 
września: 785 041 184 lub sekretariat@pracowniajezykow.pl 

Promocje: 

50 zł - za zapisy na kurs Teddy Eddie po lekcji pokazowej  
100 zł - za płatność z góry za cały dowolny kurs językowy w POP-IN 
100 zł - dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny oraz dodatkowe 50 zł rabatu z kartą Rodzina 
3+/5+ - na każdy dowolny kurs językowy w POP-IN 

• Rabaty sumują się do kwoty 300 zł i 150 zł (kursy z częstotliwością spotkań 1 x tydz). 
•  Osoby korzystające ze zniżek wyższych niż 300 zł (lub odpowiednio 150 zł dla kursów 

odbywających się 1 x w tygodniu) nie otrzymują innych zniżek i nie są brane pod uwagę przy 
naliczaniu rabatów rodzinnych. 

• Rabat rodzinny dotyczy współmałżonków i ich dzieci. 
• Rabaty odliczane są od ostatniej raty płatnej w czerwcu 2022 pod warunkiem, że kursant nie zalega 

z płatnościami oraz wywiązuje się z umowy. 

16:15 - 17:00 -Teddy Eddie 
ABC (5-6 lat)

16:15 - 17:00 -Teddy Eddie 
ABC (5-6 lat)

17:15 - 18:00 - Teddy Eddie 
School (6-7 lat) 

17:30 - 17:55 - Teddy Eddie 
Start (2-3 lata)

17:15 - 18:00 - Teddy Eddie 
School (6-7 lat) 

17:30-17:55 - Teddy Eddie 
Start (2-3 lata)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

mailto:sekretariat@pracowniajezykow.pl


• W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania roku szkolnego rabaty przepadają. 


