Chcesz zabłysnąć wśród znajomych na zagranicznym wyjeździe, wyjechać do pracy czy też
studiować poza Polską? Nie ważne jaka jest Twoja odpowiedź. Przyjdź do nas na intensywne
zajęcia wakacyjne i przekonaj się, że nauka języków obcych może uzależniać,
a jej
rezultaty szybko przynoszą wiele korzyści.
Szkoła Języków Obcych „Oxford Learning Centre” w Centrum Wrocławia
zaprasza na
INDYWIDUALNE, INTENSYWNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO,
HISZPAŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO
Czy wiesz, że w ciągu jednej godziny zajęć indywidualnych z lektorem jesteś w stanie
przyswoić tyle samo wiedzy co w ciągu 5 godzin zajęć grupowych?
OFERTA „TYGODNIOWE SZALEŃSTWO JĘZYKOWE” stworzona jest dla osób, którym
zależy na szybkiej, ale skutecznej nauce języka lub też powtórce językowej.
To Ty decydujesz o zakresie tematycznym czy też gramatycznym, a nasi lektorzy i native speaker
w pełni dostosują się do Twoich wymagań. Oferujemy zarówno kursy ogólne, biznesowe, jak i
przygotowujące do wszelkich egzaminów językowych.
OFERTA „TYGODNIOWE SZALEŃSTWO JĘZYKOWE”:
- aż 50 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia!
- 7,5 godzin dziennie
- tematyka i cel zajęć – do uzgodnienia
- godziny zajęć – do uzgodnienia
- możliwość nauki indywidualnej zarówno z native speakerem lub polskim lektorem
- istnieje możliwość nauki języka ze swoim przyjacielem lub rodziną (oferta 2:1)
- polecamy zajęcia w tandemie (native speaker i polski lektor): część zajęć realizowane jest
z polskim lektorem, wprowadzajacym Cię w tajniki gramatyki i potrzebne słownictwo, które
będziesz mógł późńiej sprawdzić w rozmowie z native speakerem i dopytać o wszelkie zawiłości
językowe i gramatyczne
- zajęcia dla młodzieży oraz dorosłych

Cena:
- kurs z polskim lektorem – 3750 złotych
- kurs z native speakerem – 4750 złotych
- tandem (polski lektor i native speaker) – 4250 złotych

Terminy:
Do negocjacji.
Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia dogodnego terminu.
Zapraszamy do odwiedzenia szkoły językowej „Oxford Language Centre”, która znajduje się w
samym centrum Wrocławia – 5 minut od Rynku i Galerii Dominikańskiej, 20 minut pieszo od
Dworca Głównego.

Zniżka „WIĘCEJ-TANIEJ”:
- kontynuacja kursu – 5% zniżki na każdy kolejny kurs
- przy zakupie 2 kursów (płatność z góry), otrzymasz 5% zniżki
- przy zakupie 3 kursów (płatność z góry), otrzymasz 7,5% zniżki
- przy zakupie 4 kursów (płatność z góry), otrzymasz 10% zniżki

ZNIŻKA „STUDENCKA PRZYGODA Z JĘZYKIEM”:
- każdy student otrzyma od nas 150 złotych zniżki

Przed zajęciami:
- oferujemy darmowe zajęcia, podczas których Twój poziom językowy zostanie rzetelnie
sprawdzony – zarówno przez naszego polskiego lektora, jak i native speakera (test pisemny oraz
rozmowa sprawdzająca w języku angielskim)

Zapraszamy do polubienia „Oxford Language Centre” we Wrocławiu na Facebooku, gdzie
codziennie zdobędziesz nową porcję wiedzy o języku angielskim całkowicie za darmo, jak
również zapoznasz się z najnowszymi ofertami kursów. Niebawem ruszymy także z pierwszymi
konkursami z nagrodami. Śledźcie nas na bieżąco, lajkujcie, udostępniajcie i polecajcie swoim
znajomym:
https://www.facebook.com/Oxford-Learning-Centre-552185041464735/

Już niebawem ruszy także nowa odsłona strony internetowej „Oxford Language Centre” najlepszej szkoły językowej w samym centrum Wrocławia!

