CENNIK ZAJĘĆ DLA DZIECI

w klubokawiarni „Lemoniadowy Joe”
na Bielanach, ul. Sokratesa 11d
Rok szkolny podzieliśmy na 3 trymestry + zajęcia w czasie wakacji, jeżeli będą chętni.
Podpisujemy umowy na konkretną liczbę zajęć, na każdy trymestr osobno.
Nie ma więc konieczności deklarowania się na cały rok szkolny.
Jeżeli ktoś dołączy do grupy w trakcie trwania trymestru, to odliczymy koszt nieodbytych zajęć.

Musical Babies
1. trymestr (od 5 września do Bożego Narodzenia) to 16 spotkań po 30 minut.
2. trymestr (od 2 stycznia do Wielkanocy - 9 kwietnia 2023) to 14 spotkań po 30 minut
3. trymestr (od 17 kwietnia do wakacji - 26.06.2023) to 10 spotkań po 30 minut
Koszt zajęć w pakiecie to 35,00 zł
Pojedyncze wejście to 45,00 zł
Jednorazowa opłata wpisowa to 45 zł (w tej cenie płyta CD lub dostęp do nagrań do słuchania i
śpiewania w domu).

Musical English
1. trymestr (od 6 września do Bożego Narodzenia) to 15 spotkań po 40 minut.
2. trymestr (od 3 stycznia do Wielkanocy - 9 kwietnia 2023) to 14 spotkań po 40 minut
3. trymestr (od 18 kwietnia do wakacji - 27.06.2023) to 11 spotkań po 40 minut
Koszt zajęć w pakiecie to 45,00 zł
Pojedyncze wejście to 55,00 zł
Jednorazowa opłata wpisowa to 200 zł (w tej cenie płyta CD lub dostęp do nagrań do słuchania i
śpiewania w domu, książeczka, pacynka króliczka Ra Ra Rabbit, który towarzyszy dzieciom podczas
zajęć lub zabawy w domu. To wszystko w pięknej, specjalnie zaprojektowanej torbie).
Zajęcia prosimy opłacić przelewem na konto w Santander Bank:
Open School Regina Orlińska
36 1090 1014 0000 0001 1454 7652
W tytule wpłaty należy wpisać odpowiednio: czesne za zajęcia Musical Babies/ Musical English,
trymestr I, II, III
Opłatę za pojedyncze zajęcia należy uiścić również przelewem i przed zajęciami okazać potwierdzenie
wpłaty.
W tytule należy wpisać: opłata za pojedyncze wejście - Musical Babies/Musical English
Osoby prowadzące nie przyjmują opłat.

