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Po niżej parę szczegółów cenowych  

  i personalnych dotyczących Szkoleń w 2016 r. 

Projekt, „Czym więcej tym taniej” 

       Tworzymy grupy minimum 12 uczniów i ich wielokrotnościami.                                                                                                                                                                                              

Wariant cenowy Nr.1                                                                                                                
Koszty dla uczni szkół Ponadgimnazjalnych Kurs weekendowy dwa dni (20 godzin popularny w 

szkołach tylko ze względu na cenę dodatkowo wydawany jest certyfikat ukończenia kursu)   

Cena jednego kursanta przy minimum 12 uczestnikach to 380zł. Cena jednego kursanta przy minimum 

24 uczestnikach (dwie grupy po 12 uczniów) to już 340zł, Cena jednego kursanta przy minimum 36 

uczestnikach (trzy grupy po 12 uczniów) to jeszcze lepsza cena 310zł, Cena jednego kursanta przy 

minimum 48 uczestnikach (cztery grupy i więcej po 12 uczniów) to najkorzystniejsza cena 285zł   

Wariant cenowy Nr.2                                                                                                                
Koszty dla uczni szkół Ponadgimnazjalnych Kurs weekendowy trzy dni (31 godzin popularny w 

szkołach ze względu na to, że zaliczany jest już do kursu zawodowego i dodatkowo wydawany 

jest certyfikat zgodny ze wzorem MEN)  Cena jednego kursanta przy minimum 12 uczestnikach to 

450zł. Cena jednego kursanta przy minimum 24 uczestnikach (dwie grupy po 12 uczniów) to już 

410zł, Cena jednego kursanta przy minimum 36 uczestnikach (trzy grupy po 12 uczniów) to jeszcze 

lepsza cena 370zł, Cena jednego kursanta przy minimum 48 uczestnikach (cztery grupy po 12 

uczniów) to najkorzystniejsza cena 330zł. 

Wariant cenowy Nr.3                                                                                                                      
Koszty dla uczni szkół Ponadgimnazjalnych Kurs czterodniowy cztery dni (40 godzin popularny 

w szkołach ze względu na ilość materiału szkoleniowego i dodatkowo wydawany jest certyfikat i 

zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN)  Cena jednego kursanta przy 12 uczestnikach to 550zł 

brutto. Cena jednego kursanta przy minimum 24 uczestnikach (dwie grupy po 12 uczniów) to już 

490zł brutto, Cena jednego kursanta przy minimum 36 uczestnikach (trzy grupy po 12 uczniów) to 

jeszcze lepsza cena 430zł, Cena jednego kursanta przy minimum 48 uczestnikach (cztery grupy po 12 

uczniów) to najkorzystniejsza cena 395zł. 

W w/w cenach zawarte są: Niezbędny do szkolenia sprzęt barmański, szeroka gama alkoholi, 

owoce i mixy bezalkoholowe do sporządzania drinków specjalistyczne szkło wykorzystywane 

w barze. Oryginalna dekoracja drinków (przykładowo Kumkwat, Karambole, Miechunka, 

trawa cytrynowa, ananasa, melon, limonka, itp.) Barek mobilny i ekspozytury na alkohole 

(łącznie 150 butelek) Laptop z projektorem multimedialnym na zakończenie szkolenia po 

zdanym egzaminie zapewniam wystawienie oryginalnego certyfikatu zawodowego.   

Zapraszam serdecznie i zachęcam do współpracy.                       

Jerzy Czapla 
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