
Cennik kursów języka angielskiego w Smart Academy 2019/2020 

  
Rodzaj kursu 

 
Opis kursu 

 
Cena kursu 

 
Płatność  

w 10 ratach 
 

GWARANCJA BEZKOSZTOWEJ REZYGNACJI DO 
KOŃCA PIERWSZEGO TYGODNIA ZAJĘĆ (DLA 
KURSÓW GRUPOWYCH) 

 
RABATY RODZINNE: 
 
✓ 80 zł- dla drugiej osoby z rodziny 

(rodzeństwo, rodzic, małżonek),  
✓ 50 zł- dla trzeciej i kolejnej  

osoby z rodziny. 
 

POZOSTAŁE RABATY: 
 
✓ 100 zł- za wpłatę  

za dwa semestry z góry 
✓ 50 zł- za polecenie nowej osoby 
✓ 100 zł- za drugi język  
✓ 50 zł- dla klientów kontynuujących, za 

terminowe wpłaty w poprzednim roku. 

 
Rabat rodzinny i rabat za drugi język odejmujemy od 
pierwszej raty. Pozostałe rabaty odejmowane są od 
ostatniej raty w danym roku szkolnym.  
Maksymalna suma rabatów na jedną osobę 
w danym roku szkolnym wynosi 200 zł. 
Rabaty nie dotyczą zajęć indywidualnych. 
 
**W przypadku utworzenia grupy zamkniętej  
(2-3 osoby) na życzenie klienta, opłata jest wyliczana 
indywidualnie. 

* Zestaw kursanta gratis przy uczestnictwie w kursie 
przez pełne dwa semestry. W przypadku wcześniejszej 
rezygnacji lub dołączenia do grupy po 30.09 dopłata za 
zestaw kursanta wynosi: 
- dla kursu Teddy Eddie Mini- 100 zł,  
- dla kursu Teddy Eddie Play/ Standard/ABC/School - 
120 zł, 
- dla pozostałych kursów grupowych  –120 zł. 

 
 

TEDDIE EDDIE MINI (2-3 latki) 

 
30 lekcji, 1 x 35 min/tydzień 

W cenie: Zestaw kursanta* + platforma on-line 
Grupa od 4 do 8 osób 

 

 
1050 zł 

 
I rata: 150 zł 

Kolejne: 100 zł 

 
TEDDIE EDDIE PLAY (3-4 latki) 

 
TEDDY EDDIE STANDARD 

 (4-5 latki) 

 
60 lekcji, 2 x 35 min/tydzień 

W cenie: Zestaw kursanta* + platforma on-line 
Grupa od 4 do 10 osób 

 

 
1570 zł 

 
I rata: 220 zł 

Kolejne: 150 zł 

 
 

TEDDIE EDDIE ABC (zerówka) 
 

 
60 lekcji, 2 x 45 min/tydzień 

W cenie: Zestaw kursanta* + platforma on-line 
Grupa od 4 do 10 osób 

 

 
1660 zł 

 
I rata: 220 zł 

Kolejne: 160 zł 

 
 

TEDDY EDDIE SCHOOL (1 klasa) 

 
60 lekcji, 2 x 45 min/tydzień 

W cenie: Zestaw kursanta* + platforma on-line 
Grupa od 4 do 10 osób 

 

 
1670 zł 

 
I rata: 230 zł 

Kolejne: 160 zł 

 
KURS SMART JUNIOR  

(2 klasa, 3 klasa) 
 

 
60 lekcji, 2 x 50 min/tydzień 
W cenie: zestaw kursanta* 

Grupa od 4  do 7 osób** 
 

 
1715 zł 

 
I rata: 230 zł 

Kolejne: 165 zł 

 
KURS SMART TEENS 

 (4-7 klasa) 
 

 
60 lekcji, 2 x 60 min/tydzień 
W cenie: zestaw kursanta* 

Grupa od 4 do 7 osób** 

 
1850 zł 

 
I rata: 230 zł 

Kolejne: 180 zł 

 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY j. angielski 

 
60 lekcji, 2 x 60 min/tydzień 
W cenie: zestaw kursanta* 

Grupa od 4 do 7 osób** 

 
2030 zł 

 
I rata: 230 zł 

Kolejne: 200 zł 

 
LEKCJE INDYWIDUALNE 

(dzieci i dorośli) 

 
Częstotliwość zajęć do ustalenia. 

Cena nie uwzględnia podręczników. 

  
80 zł/ 60 min 
60 zł/ 45 min 



 

 
 

 


