
KURSY STANDARDOWE (124 godz. lekcyjne) 
- dla dzieci od lat 7, młodzieży i dorosłych 

KURSY EGZAMINACYJNE (120 godz. lekcyjnych) 
- dla młodzieży i dorosłych (FCE, CAE, CPE) 

 
2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, grupy do 12 osób 

 ENGLISH PLAYSCHOOL (62 godz. lekcyjne) 
- dla dzieci w wieku 5 - 6 lat 

oferta dostępna wyłącznie w oddziale w Toruniu 
 
 

2 razy w tygodniu po 1 godz. Lekcyjnej, grupy do 10 osób 

 

OPŁATA JEDNORAZOWA ZA CAŁY ROK  
(płatna do 30.09.2022) 

2890  OPŁATA JEDNORAZOWA ZA CAŁY ROK 
(płatna do 30.09.2022) 

1800 

2 RATY (płatne do 15.11.2022) 1470  2 RATY (płatne do 15.11.2022) 915 

4 RATY (płatne do 15.12.2022) 755  4 RATY (płatne do 15.12.2022) 465 

6 RAT (płatne do 15.02.2023) 510  6 RAT (płatne do 15.02.2023) 320 

9 RAT (płatne do 15.05.2023) 350  9 RAT (płatne do 15.05.2023) 220 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW: 
 

• Do dnia 09.09.2022 r. prosimy o ustalenie planu zajęć, wybranie formy płatności i podpisanie umowy. 

• Jeżeli po wpłaceniu zaliczki lub raty, nie będzie możliwe ustalenie planu lekcji odpowiadającego 

słuchaczowi, wszelkie wpłacone kwoty będą zwracane. 

• Dodatkowo każdy Słuchacz otrzymuje podręcznik, ćwiczenia i inne materiały niezbędne do nauki. 

• Dla osób uczęszczających na kursy egzaminacyjne (FCE, CAE, CPE) przeprowadzone zostaną bezpłatne 

egzaminy próbne (Mock Exams) oraz dodatkowe zajęcia przygotowawcze „Exam Club”. 
              

RABATY: 
 

• Kontynuacja nauki w szkole w Toruniu lub w Inowrocławiu  - osoby kontynuujące naukę w naszej szkole 

(nawet po latach przerwy) otrzymują rabat 100 zł. 

• Rekomendacja szkoły nowym osobom - Słuchacz IH Toruń otrzymuje 150 zł rabatu – za każdą nową 

osobę, która zapisze się na nowy rok szkolny (rabat zostaje wypłacony po ukończeniu kursu).  

• Druga osoba z rodziny otrzymuje 150 zł, a trzecia 200 zł rabatu (nie sumuje się z powyższą zniżką). 

 
 
 
 
 
 

Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń 
ul. Legionów 15, 87-100 Toruń, tel. 56 622 50 81, 531 407809 
e-mail: torun@inthouse.pl 
  

Szkoła Języka Angielskiego International House Toruń o. Inowrocław 
ul. Farna 9, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 16 38, 531 407533  

e-mail: inowroclaw@inthouse.pl 
 

PKO BP  85 1020 5011 0000 9702 0137 6698 

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, miasto – oddział IH 

International House Toruń Szkoła Języka Angielskiego sp. z o.o. sp. k.  

ul. Legionów 15, 87-100 Toruń, NIP: 956-00-17-124, KRS: 0000402139 

      

   www.torun.inthouse.pl 
 

 


