
 
 
 
 

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ MIESZANYCH  
                             (STACJONARNIE i ON-LINE w tym samym czasie!!!) 
            
           ORAZ USŁUGI WLICZONE W CENĘ KURSU W ROKU SZKOLNYM  2021 / 2022   
 

ZNIŻKA lojalnościowa CENNIK A, B lub C. 
 

ZNIŻKA na zabawę w BRYKOLANDII. 
 

ZNIŻKI naliczane na koniec roku szkolnego:  
 

• zniżki rodzinne: 
 

5%  - od trzeciego kursu lub od trzeciego uczestnika kursu 
10%  - od czwartego i każdego kolejnego kursu lub uczestnika kursu  

 

• zniżki okolicznościowe w przypadku dłuższych nieobecności spowodowanych:   

- przewlekłymi chorobami 
- pobytem w szpitalu lub sanatorium 
- innymi przypadkami losowymi 

 

• zniżki na podręcznikach przy zakupie w danym roku szkolnym: 
 

 5% - podręczników dla całej rodziny o łącznej wartości powyżej 100 zł. 
 10% - podręczników dla całej rodziny o łącznej wartości powyżej 150 zł. 
 

 ZNIŻKI naliczane przy dokonywanej wpłacie:  
 

• zniżki przy wpłatach semestralnych:  
 

 3% - wpłacanej kwoty - przy wpłacie za 5 miesięcy z góry 
 5% - wpłacanej kwoty - przy wpłacie za cały rok szkolny z góry 

 

• zniżki na podręcznikach: 
 

50% - w przypadku rodzeństwa nabywającego dwa jednakowe podręczniki - drugi podręcznik  
               za 50% wartości (zniżka nie dotyczy podręczników do ćwiczeń) 
 

 
 

                                 - USŁUGI WLICZONE W CENĘ KURSU  
 

• KONWERSACJE DLA DZIECI, korepetycje, KONSULTACJE i opieka metodyczna 
• NAGRODY dla najlepszych uczniów (w formie karnetów do Brykolandii dla dzieci w wieku 4-9 lat) 
• BIBLIOTEKA (książki, czasopisma, słowniki, testy i inne pomoce naukowe) 
• DISCUSSION CLUB – spotkania dyskusyjne, także z udziałem lektorów zagranicznych 
• GRAMMAR REFRESHER – warsztaty gramatyczne 
• FCE i CAE TRAINING – dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE 
• INTERNET – dostęp na terenie siedziby przez cały rok szkolny 
• TESTY kwalifikacyjne oraz EGZAMINY próbne 
• ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI związanych ze zdawaniem egzaminów FCE, CAE, CPE 
• CERTYFIKAT ukończenia kursu 
• WIELE DODATKOWYCH ATRAKCJI  

          
                                                                            Cennik na drugiej stronie. 

 

Szkoła Języków Obcych „Perfekt” 
 

SZKOŁA / BIURO - Skarżysko, ul. Żeromskiego 64A,  
 

tel. 509 417 303, 790 462 222, szkola@sjo-perfekt.pl 
 

BRYKOLANDIA - Skarżysko, ul. Żeromskiego 64A, tel. 792 861 111 
 

WŁAŚCICIELE - Aneta i Tomasz Ambroziak, tel.  601 153 155, tomek@sjo-perfekt.pl 
 

www.sjo-perfekt.pl 
 

 


