НОВИ ГРУПИ

График

Цена

Пиленца за деца от
3 до 4 г.

понеделник и сряда от 17 до 18 ч.
(40 уч. ч.)

175 лв.

събота от 11.15 до 12.15 ч. (20 уч. ч.)

90 лв.

Жабки
За деца от 5 до 6
години
(60/30 уч.ч.)

вторник и четвъртък от 16.45 до 18.15 ч.

325 лв.

събота от 16 до 17.30 ч.

165 лв.

Патета 1
За деца от 7 до 10
години
(60/30 уч.ч.)

понеделник и сряда от 16.45 до 18.15 ч.

325 лв.

събота от 14 до 15.30 ч.

165 лв.

Жирафи 1
(80 уч. ч.)
За юноши над
10 години

вторник и четвъртък от 9.30 до 11.30 ч.
понеделник и сряда от 14 до 16 ч.
събота от 13.30 до 17.30 ч.

350 лв.

ВАЖНО!!! Преподавателите подготвят материали, с които работят
в курса за деца. Някои нива използват учебници. Стойността на
учебника и работната тетрадка не са включени в учебната такса.

Намаления
Всеки втори член от семейството ползва 10% отстъпка от базисната цена
на курса. Към тази отстъпка не се добавя друго намаление.
Важно!
Записването се счита за реално само след внасянето на учебната такса.
Стойността на учебника и работната тетрадка не са включени в учебната
такса.
Ако по причина, независеща от Френския институт в България, курсист не
може да следва обучението, учебната такса остава дължима.
При кандидати под 10 души, група не се сформира. В първата седмица от
сесията, Френският институт в България предлага на кандидатите
прехвърляне в друга група. В случай че това не ги удовлетворява,
внесената такса за обучение се връща.
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Група

График

Цена

Група

График

Цена

Петлета

вторник и четвъртък от 17 до 18.30 ч.
(60 уч. ч.)

325 лв.

Патета 3
(80 уч. ч.)

понеделник и сряда
от 9:30 до 11:30 ч.

350 лв.

събота
от 11.15 до 12.45 ч. (15 уч. ч.)

165 лв.

понеделник и сряда
от 16.30 до 18.30 ч.

350 лв.

събота от 9 до 11ч. (40 уч.ч.)

175 лв.

събота от 13.30 до 15.30 ч. (40 уч.ч.)

175 лв.

Патета 4
(80 уч. ч.)

вторник и четвъртък
от 9:30 до 11:30 ч.
или
от 16.30 до 18.30 ч.

350 лв.

Патета 6
(80 уч. ч.)

вторник и четвъртък
от 9:30 до 11:30 ч.
или от 14 до 16 ч.

350 лв.

Жирафи 2
(80 уч. ч.)

вторник и четвъртък
9.30 до 11.30 ч. или от 16 до 18 ч.

350 лв.

събота от 9 до 13 ч.

350 лв.

събота от 13.30 до 17.30 ч.

350 лв.

Жирафи 3
(80 уч. ч.)

събота
от 9 до 13 ч.

350 лв.

Жирафи 4
(80 уч. ч.)

събота от 9 ч. до 13 ч.

350 лв.

Жирафи 5
(80 уч. ч.)

събота от 9 до 13 ч.
или
събота 13.30 до 17.30 ч.

350 лв.

Големи жирафи В1
(над 14 г.)
(80 уч. ч.)

събота
от 9 ч. до 13 ч.

350 лв.

Жабки събота
продължение

събота от 9.30 до 11 ч.
събота от 15.45 до 17.15 ч.
(30 уч. ч.)

165 лв.

Жабки петък
продължение

петък
от 17 ч. до 18.30 ч. (30 уч. ч.)

165 лв.

Жабки 2

понеделник и сряда
от 17 до 18:30 ч. (60 уч. ч.)

325 лв.

събота
от 11.15 до 12:45 ч.(30 уч. ч.)

165 лв.

Патета 1

Патета 2
(80/40 уч. ч.)

понеделник и сряда
16.45 до 18:15 ч.
(60 уч. ч.)

325 лв.

вторник и четвъртък
от 17 до 18:30 ч.
(60 уч. ч.)

325 лв.

събота
от 14 до 15:30 ч. (30 уч. ч.)

165 лв.

понеделник и сряда
от 16.30 до 18.30 ч.

325 лв.

събота от 16 до 18 ч.

175 лв.

