Harmonogram kurzů Lingva Ludus lektorky Kláry Lowensteinové, Ph.D. v KVC Vincent od 30. ledna
do 16. 16. 6. Harmonogram vypsaných odpoledních skupinových kurzů od ledna 2017
PO 16. 30-17.15 AJ děti – více pokročilí Big Bugs I. skup. (5-7 let)
PO 17.30-18.15 AJ děti – pokročilí hvězdáři (6-9 let)
PO 18.30-19.30 Italština pro dospělé – středně pokročilí
ÚT 15.30-16.15 AJ pro nejmenší – mírně pokročilí (3-6 let)
ÚT 16.30-17.15 Aj děti Captain Jack – mírně pokročilí (3,5-6 let)
ÚT 17.30-19.00 AJ pro dospělé – středně pokročilí
ST 18.00-19.00 Italština pro dospělé – středně pokročilí
PÁ 15.30-16.15 Italština junior (7-10 let)
PÁ 16.45-17.30 AJ děti více pokročilí Big Bugs II. skup. (5-7 let)
SO 10-12.00 Literárně dramatické dílny pro děti (4-10 let, dle zájmu a dohody 2 x do měsíce, 100 Kč
vstup do dílny při počtu 5 dětí)
Zápis do skupinových kurzů učiňte prosím do 20.ledna na klaralowenstein@yahoo.it (724 909 585). Je
třeba objednat správný počet učebnic do dětských skupinových kurzů. Začínáme v týdnu od 30.
ledna. V pátek 3. 2. se neučí (pololetní prázdniny) a 6.-10. února také ne (jarní prázdniny).
Kurzovné pro skupinové (max 5-6) dětské kurzy: 45-60 min 150 Kč, pondělí/pátek 17 lekcí 2550,- ;
úterý/středa 19 lekcí 2850,Kurzovné pro skupinové dospělé kurzy: 60 min 150 Kč, pondělí 17 lekcí 2550,-; středa 19 lekcí 2850, Kurzovné pro skupinové dospělé kurzy 90 min: 225 Kč, úterý 19 lekcí 4275,Kurzy neprobíhají: 3.-10.2, 1. a 8.5.
Platba proběhne po první hodině u pana ředitele Mokrého. V případě nemoci či jiných událostí lze
hodiny nahradit po dohodě se mnou a navštívit paralelní kurzy, příp. se domluvit jinak. U individuálů
je nutné hodiny omlouvat předem, jinak lekce propadají, platím nájem z každé Vámi zrušené lekce.
Děkuji předem.
Taxy pro individuály: děti malé: 250 Kč/45 min, děti větší 300 Kč/60 min, skupina dvou 300 Kč/60
min., 3 a více 350 Kč/60 min, dílny 100 Kč.
Ať už jsou tyhle otravné formality pryč a začneme něco pořádného dělat! Pro mne Uf a Vám Ahojte.
Zbytek budeme řešit za pochodu. Budu se těšit!
Klára Löwensteinová
lektorka

