
 

 

JĘZYK POLSKI 

z Fundacją  

im. Mikołaja Reja 

Fundacja Wspierania 

K u l t u r y  i  J ę z y k a 

Polskiego im. Mikołaja 

Reja to  działająca 

w Krakowie organizacja 

pozarządowa powstała 

w 2011 r.  

Celem Fundacji jest m. in. 

promowanie kultury 

i języka polskiego wśród 

obcokrajowców oraz 

wspieranie procesów 

integracji i edukacji 

c u d z o z i e m c ó w 

przebywających w Polsce. 

Zapraszamy na naszą 

stronę internetową: 

 http://fundacjareja.eu/ 

 

Polub nas na Facebooku! 

FUNDACJA 

IM. MIKOŁAJA REJA 

http://fundacjareja.eu/ 

Telefon:  

+48 516 983 170   

+48 606 129 665  

+48 663 976 908  

E-mail: zarzad@fundacjareja.eu  

ul. Nad Potokiem 20 

30-830 Kraków  

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY 

I JĘZYKA POLSKIEGO IM. MIKOŁAJA REJA 

www.fundacjareja.eu 

mailto:zarzad@fundacjareja.eu


Organizujemy kursy 

na wszystkich poziomach 

zaawansowania! 

 

Gwarantujemy 

wykwalifikowanych lektorów 

i interesujące zajęcia! 

 

 

 

 

Gdzie uczymy? 

 

KRAKÓW 

al. Kasztanowa 1 

ul. Katowicka 47 

ul. Dietla 97 
(albo inne dogodne dla Państwa miejsce)   

 

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW 

Nasza oferta 

KURS SEMESTRALNY 

  60 lekcji (60 min), 2 x 120 min  

w tygodniu (poniedziałek/środa 

lub wtorek/czwartek godz. 18.30 – 

20.30) 

 test kwalifikacyjny i test końcowy 

 certyfikat ukończenia kursu 

950 PLN  

 

5%rabatu 

dla dwóch 

osób 

z rodziny  

  

KURS WEEKENDOWY 
  

 48 lekcji (60 min), 4 x 60 min jeden 
raz w tygodniu (sobota, wyjątkowo 
niedziela) 

 test kwalifikacyjny i test końcowy 

 certyfikat ukończenia kursu 

800 PLN 

 

5%rabatu 

dla dwóch 

osób 

z rodziny  

 

LEKCJE INDYWIDUALNE 

 

Zajęcia odbywają się w terminie i miejscu 
wybranym przez Klienta 

60  PLN 

za lekcję 

(45 minut) 

KURSY JĘZYKÓW  

SPECJALISTYCZNYCH 

język prawno-polityczny 

język ekonomiczny 

język medyczny 

60  PLN 

za lekcję 

(45 minut) 

KURS DLA DZIECI  

6-9 lat 

 16 lekcji (45 min) 2 x 45 min 
w tygodniu (poniedziałek/środa 
lub wtorek/ czwartek; godziny 
do ustalenia) 

 

320 PLN 

 

5%rabatu 

dla dwóch 

osób 

z rodziny  

  

KURS DLA MŁODZIEŻY  

10-14 lat 

 16 lekcji (45 min) w tygodniu 
(poniedziałek/środa lub wtorek/ 
czwartek; godziny do ustalenia) 

 test kwalifikacyjny i test końcowy 

 certyfikat ukończenia kursu 

320 PLN 

 

5%rabatu 

dla dwóch 

osób 

z rodziny  

  

Zapraszamy  

na  

SOBOTNIE KONWERSACJE  

PO POLSKU - 

porozmawiamy na każdy, 

interesujący Państwa temat! 

 

 

Start kursu grupowego - 

minimum 4 osoby!!! 

 


