Galileusz Łódź / AMBITIO Edukacja

cennik zajęć

ważny od 16 LUTEGO 2021
KURSY OBEJMUJĄ CAŁY ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH MEN
teoria, ćwiczenia, klucze oceniania, testy, egzaminy próbne, konsultacje indywidualne
Bez płatności z góry - podejmiesz decyzję po pierwszej lekcji. Sprawdź nas bez ryzyka.
Wstępna rejestracja i rezerwacja miejsca wymagana z uwagi na ograniczenia epidemiczne.

kursy maturalne

LUTY - KWIECIEŃ /MAJ* 2021

grupy maksymalnie 8-osobowe
przedmiot nauki

biologia
chemia
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
język angielski
język polski
matematyka

zakończenie kursu

11 maja
13 maja
14 maja
13 maja
29 kwietnia
12 maja
30 kwietnia
28 kwietnia
30 kwietnia

cena od osoby za 60 minut zajęć
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
INTENSYWNY
GRUNTOWNY
INTENSYWNY
GRUNTOWNY

45
45
45

50
50
50
50
50
50
50
50
50

36
36
36

40
40
40
40
40
40
40
40
40

rabaty - opis na końcu cennika, * osoby zapisujące się jednocześnie - 25-40% taniej
zapisy online - klik tutaj

kursy ósmoklasisty

LUTY - MAJ 2021

zajęcia 1 raz w tygodniu po 120 minut - do 21 maja

grupy maksymalnie 8-osobowe

cena od osoby za 60 minut zajęć

przedmiot nauki
1 osoba

2 osoby *

45
45
45

36
36
36

język angielski
język polski
matematyka

rabaty - opis na końcu cennika, * osoby zapisujące się jednocześnie - 25-40% taniej
zapisy online - klik tutaj

kursy dla studentów wyższych uczelni i studiów zawodowych
zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut - do 21 maja

grupy maksymalnie 8-osobowe

cena od osoby za 60 minut zajęć

przedmiot nauki

60
50
50

matematyka wyższa
mikrobiologia
fizjologia i anatomia człowieka
rabaty - opis na końcu cennika, * osoby zapisujące się jednocześnie - 25-40% taniej

pomoc w pracy domowej, przygotowanie do sprawdzianu lub zaliczenia
umawiane indywidualnie w porach dyżurów

grupy maksymalnie 4-osobowe
cena za 30 minut zajęć (od osoby)

40
30
25
20

indywidualne
dla 2 osób (z jednej klasy)
dla 3 osób (z jednej klasy)
dla 4 osób (z jednej klasy)

konsultacje
dla osób dołączających do kursu w jego trakcie - konsultacje w celu wyrównania zaległości w materiale
umawiane w miarę wolnych terminów

cena za 60 minut zajęć (od osoby)
poziom podstawowy

dla 1 osoby
dla 2 osób jednocześnie
dla 3-4 osób jednocześnie

poziom rozszerzony

50
40
30

60
50
40
*RABATY:

za płatność z góry za cały kurs (roczny)
za płatność z góry za cały kurs (semestralny)
za drugi kurs
za trzeci kurs
2 osoby zapisujące się na jeden kurs
3 osoby zapisujące się na jeden kurs

5%
0%
0%
0%
0%
0%

10%
5%
20%
30%
25%
40%

