
CENNIKCENNIKCENNIKCENNIK    BYDGOSZCZBYDGOSZCZBYDGOSZCZBYDGOSZCZ
UWAGA! CENNI

KURSY STANDARDOWE (124 godz. lekcyjne)
- dla dzieci od lat 7, młodzieży i dorosłych

KURSY EGZAMINACYJNE (120 godz. lekcyjnych)
- dla młodzieży i dorosłych (FCE, CAE, CPE

 
2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, grupy do 12 osób

 

OPŁATA JEDNORAZOWA ZA CAŁY ROK
(płatna do 30.09.2022)

2 RATY (płatne do 15.11.2022)

4 RATY (płatne do 15.12.2022)

6 RAT (płatne do 15.02.202

9 RAT (płatne do 15.05.202

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW:
 

• Zapisy na rok szkolny 2022/2023 rozpoczynamy 

• Do dnia 09.09.2022 r. prosimy o ustalenie planu 

• Jeżeli po wpłaceniu zaliczki, nie będzie możliwe ustaleni

zaliczka zostanie zwrócona w całości

• Dodatkowo, każdy Słuchacz otrzymuje podręcznik, ćwiczenia

• Dla osób uczęszczających na kursy egzaminacyjne (FCE, CAE, CPE) przeprowadzone zostaną bezpłatne 

egzaminy próbne (Mock Exams) oraz dodatkowe zajęcia przygotowawcze „Exam Club”.

• Dodatkowo, dla młodzieży i dorosłych na większości poziomów, istnieje możliwość udziału w darmowych 

zajęciach konwersacyjnych, do 40 godzin zajęć w ciągu roku szkolnego.
              

 

• Kontynuacja nauki w Bydgoszczy

• Rekomendacja szkoły nowym osobom
osobę, która zapisze się na nowy rok szkolny (rabat zostaje wypłacony po ukończeniu kursu). 

• Druga osoba z rodziny otrzymuje 

 
 
 
 

International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Piotrowskiego 6, 85-098 Bydgoszcz

tel. 52 322 35 15, 535 996 496,  

e-mail: bydgoszcz@inthouse.pl , www.ihbydgoszcz.pl

NIP: 554-03-95-016, KRS: 0000401321
 

 

PKO BP  11 1020 1462 0000 7102 0100 4829

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, miasto 

 

 

 

BYDGOSZCZBYDGOSZCZBYDGOSZCZBYDGOSZCZ    2022/20232022/20232022/20232022/2023
UWAGA! CENNIK OBOWIĄZUJE OD 7 LIPCA 

    

KURSY STANDARDOWE (124 godz. lekcyjne) 
dla dzieci od lat 7, młodzieży i dorosłych 

KURSY EGZAMINACYJNE (120 godz. lekcyjnych) 
FCE, CAE, CPE) 

tygodniu po 2 godziny lekcyjne, grupy do 12 osób 

 ENGLISH PLAYSCHOOL
- dla dzieci w wieku 

2 razy w tygodniu po 1 godz. Lekcyjnej
oferta dostępna wyłącznie w oddziale w Bydgoszczy

ROK  
(płatna do 30.09.2022) 

2895  OPŁATA JEDNORAZOWA ZA CAŁY ROK
(płatna do 30.09.2022)

(płatne do 15.11.2022) 1470  2 RATY (płatne do 15.11.2022)

(płatne do 15.12.2022) 755  4 RATY (płatne do 15.12.2022)

2.2023) 510  6 RAT (płatne do 15.

.2023) 350  9 RAT (płatne do 15.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW: 

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 rozpoczynamy 30.05.2022 r. 

. prosimy o ustalenie planu zajęć, wybranie formy płatności i podpisanie umowy.

, nie będzie możliwe ustalenie planu lekcji odpowiadającego S

zaliczka zostanie zwrócona w całości. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

otrzymuje podręcznik, ćwiczenia i inne materiały niezbędne do nauki.

Dla osób uczęszczających na kursy egzaminacyjne (FCE, CAE, CPE) przeprowadzone zostaną bezpłatne 

egzaminy próbne (Mock Exams) oraz dodatkowe zajęcia przygotowawcze „Exam Club”.

dla młodzieży i dorosłych na większości poziomów, istnieje możliwość udziału w darmowych 

zajęciach konwersacyjnych, do 40 godzin zajęć w ciągu roku szkolnego. 

RABATY: 

Bydgoszczy - osoby kontynuujące naukę otrzymują rabat

Rekomendacja szkoły nowym osobom - Słuchacz IH Bydgoszcz otrzymuje 15
osobę, która zapisze się na nowy rok szkolny (rabat zostaje wypłacony po ukończeniu kursu). 

otrzymuje 150 zł, a trzecia 200 zł zniżki (nie sumuje się z 

International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k. 
098 Bydgoszcz 

www.ihbydgoszcz.pl  

016, KRS: 0000401321 

11 1020 1462 0000 7102 0100 4829 

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, miasto – oddział IH 

30 LAT IH 

 

2022/20232022/20232022/20232022/2023    
 2022! 

ENGLISH PLAYSCHOOL (62 godz. lekcyjne) 
dla dzieci w wieku 5 - 6 lat 

 
 

2 razy w tygodniu po 1 godz. Lekcyjnej, grupy do 8 osób 
wyłącznie w oddziale w Bydgoszczy 

OPŁATA JEDNORAZOWA ZA CAŁY ROK 
(płatna do 30.09.2022) 

1700 

(płatne do 15.11.2022) 865 

(płatne do 15.12.2022) 440 

(płatne do 15.02.2023) 300 

(płatne do 15.05.2023) 205 

zajęć, wybranie formy płatności i podpisanie umowy. 

e planu lekcji odpowiadającego Słuchaczowi, 

inne materiały niezbędne do nauki. 

Dla osób uczęszczających na kursy egzaminacyjne (FCE, CAE, CPE) przeprowadzone zostaną bezpłatne 

egzaminy próbne (Mock Exams) oraz dodatkowe zajęcia przygotowawcze „Exam Club”. 

dla młodzieży i dorosłych na większości poziomów, istnieje możliwość udziału w darmowych 

otrzymują rabat 100 zł. 

150 zł rabatu – za każdą nową 

osobę, która zapisze się na nowy rok szkolny (rabat zostaje wypłacony po ukończeniu kursu).  

(nie sumuje się z rabatem powyżej). 

30 LAT IH BYDGOSZCZ 

   
 


