OFERTĂ AN ȘCOLAR 2018-2019
JUNIORI - level I & II
(nivel I și II)
Numar maxim de cursanți la grupa : 8
Durata sedinței

: 1h 30 minute (ora didactică : 10 min. pauză/ h)

Frecvența ședințelor

: 2 ședințe/ săptămână (pentru modulul complet de 64 ședințe)
: 1 ședință/ săptămână (pentru modulul parțial de 32 ședințe)
* rată = serie de 8 ședințe sau 4 ședințe în funcție de cursul ales

TARIFE :
v limba engleză - 310 lei / 8 ședințe/rată
v limba germană - 360 lei / 8 ședințe/rată
v limba germană - 180 lei / 4 ședințe/rată
v limba franceză - 150 lei / 4 ședințe/rată
v limba japoneză - 200 lei / 4 ședințe/rată
v limba spaniolă - 150 lei / 4 ședințe/rată
Plata se efectuează înaintea fiecărei serii de 4 sau 8 ședințe.

La cererea clienților pot fi organizate “Ateliere de conversație”.
La tariful total al cursului se adaugă costul suportului didactic (set manuale, materiale
tehno-redactate, teste, etc). Acest cost suplimentar se adaugă la rata nr. 1 și se achită la
semnarea contractului și începerea cursului.
Pentru grupa de JUNIORI - level I și II,
costul suplimentar este de 150 lei – pentru lb. engleză;
costul suplimentar este de 100 lei – pentru lb. germană și lb. franceză.
REDUCERI:
• 4% reducere pentru membrii aceleiași familii, dacă sunt frecventate cursuri complete de câte 64
ședințe/modul de către fiecare persoană;
• 5% reducere pentru plata integral;
GRATUITĂȚI:
• testarea și încadrarea la grupă;
• materiale video și audio utilizate, altele decât cele ale manualelor;
• testările periodice + testarea finală
IMPORTANT:
• Taxă de înscriere pentru rezervarea locului în valoare de 70 lei și reducerile acordate vor fi
scăzute din tariful ratei nr. 8. Retragerea cursantului în timpul modulului va duce la
pierderea reducerilor și a taxei, cu excepția cazurilor medicale.
Oferta 2018-2019 avizată de conducerea
Centrului de limbi străine M&Dorado

