WAŻNE DATY I SZCZEGÓŁY „NA START”:
1. KAŻDY UCZESTNIK WYPEŁNIA KARTĘ ZGŁOSZENIA i zwraca mailem osobiście lub osobiście (w
sekretariacie przedszkola Chatka przy ul. Św.Krzyża 14 w Tyczynie) do dnia (najlepiej) 14
WRZEŚNIA (środa). Każdy nowy rok szkolny to konieczność ponownego wpisu nawet wieloletnich
słuchaczy! Należy wypełnić pola z propozycjami dni i godzin tak, by Państwa dziecku dopasować
zajęcia językowe do rozkładu zajęć w szkole i/lub zajęć dodatkowych; staramy się wtedy ułożyć
grafik tak jak prosiliście, choć nie we wszystkich przypadkach jest to wykonalne; złożenie karty po
16 września sprawia, że nie macie już Państwo wpływu na grafik zajęć układany na bazie zgłoszeń;
prosimy o przeczytanie REGULAMINU na odwrocie karty zgłoszenia i zachęcanie dzieci do pracy w
proponowanym schemacie.
2.TESTY KWALIFIKACYJNE DLA NOWYCH SŁUCHACZY odbędą się w dniu 15 września (czwartek) w
godz. 16:00- 19:00; zapraszamy w dogodnej godzinie. Osoby dotychczas uczestniczące w kursach
nie piszą testu, ponieważ znamy ich poziom zaawansowania i promujemy automatycznie do
odpowiedniej grupy. Testy odbywać się będę siedzibie KURSÓW SPEAKER, tj. w budynku Św. Krzyża
14 I piętro (budynek na rogu, po prawej stronie, przy wyjeździe z Tyczyna w kierunku na Dynów);
prosimy o potwierdzenie przybycia w wybranym dniu i godzinie smsem (na tel. podane poniżej) lub
mailem (kursy@speaker-tyczyn.pl)
3.INFORMACJA O GRAFIKU ZAJĘĆ I PRZYDZIALE DO GRUP udostępniona będzie w dniach 21 - 22
września w godz. 15:00-18:00 pod numerami telefonów podanymi poniżej. W tych dniach jak i
dniach poprzedzających czy kolejnych mogą Państwo spodziewać się telefonu z biura w sprawie
dopasowania dni i godzin zajęć – jeśli większości grupy pasuje termin inny niż wskazany przez
Państwa; prosimy o telefony i potwierdzenie czy akceptujecie proponowane terminy; wiadomość o
przydziale do grup roześlemy też drogą mailową; prosimy o potwierdzenia pasujących terminów.
4.START KURSÓW W PONIEDZIAŁEK I WTOREK, 26 i 27 września, w zależności od przydziału do
grup. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły w Tyczynie przy ul.Św.Krzyża 14. w niezależnej
sali językowej, mieszczącej się na I piętrze budynku gminnego, w którym na parterze mieści się
nasze przedszkole „Wesołe Misie u Speakera, Oddział Chatka”;
ZAPRASZAMY!
SPEAKER TEAM
530 877 859 Bartek
693 542 900 Marzena

