
Canadian Bilingual Institute je jeden z najmodernejších  
súkromných jazykových inštitútov, ktorý už od roku 2001 
poskytuje výučbu anglického, francúzskeho a slovenského 
jazyka určeného pre zahraničných záujemcov v moderne  
zariadených priestoroch v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti  
a know-how CBI sú od roku 2006 potvrdené akreditáciou 
Ministerstva školstva s celoštátnou platnosťou.

Letné intenzívne jazykové kurzy  
anglického a francúzskeho jazyka  
v mesiacoch jún, júl a august.

Vyberte si z troch typov intenzívnych jazykových kurzov CBI:

Dĺžka trvania kurzu Počet účastníkov kurzu Rozvrh Počet hodín Cena kurzu  na účastníka (bez DPH)

4-týždne 6 - 10 (2,5 hodiny denne)
17:00 – 19:30

50 € 229,15 

10 dní 6 - 10 (5 hodín denne)
9:00 – 12:00  & 13:00 – 15:00

50 € 229,15 

12 dní 6 - 10 (4 hodiny denne)
16:45 – 18:45  & 19:00 – 21:00

48 € 219,98 

*V cene kurzu nie sú zahrnuté výučbové materiály. *Zľavy z ceny kurzu: 10 % pri pokračovaní, 5% ISIC, Euro<26, Sphere card; 10% VIP Sphere card
Možnosť platiť poukážkami Sedexo (Flexi Pass, Smart Pass, Univerzal Pass)

Letné intenzívne kurzy otvárame dvakrát  
mesačne. Príďte sa k nám kedykoľvek  
zdarma otestovať! Otvorení sme pondelok  
až štvrtok od 8.00 do 21.30, v piatok  
od 8.00 do 19.00. Po otestovaní Vás ihneď 
zaradíme do príslušnej jazykovej úrovne  
a informujeme Vás o najbližšom termíne 
otvárania kurzu. 

Výhodou absolvovania intenzívneho kurzu je:
	efektívne zvýšenie jazykovej úrovne v krátkom čase,
	lepšia kohézia skupiny - vytvorenie študijného tímu,
	príležitosť lepšie sa stotožniť s cudzím jazykom,  
 vnoriť sa do jeho kultúry. 

Neváhajte a pridajte sa k našim spokojným 
študentom! Chcete sa dozvedieť viac?
Pozývame Vás na nezáväznú konzultáciu s príjemným personálom, 
od ktorého sa môžete dozvedieť viac o našich vzdelávacích  
programoch. S radosťou Vám pomôžeme vybrať si kurz,  
ktorý je vhodný práve pre Vás. Tešíme sa na Vás!

Intenzívne kurzy v CBI sa kvalitou vôbec nelíšia od štandardných  
jazykových kurzov. Zhustenú intenzitu nových informácií  
kompenzujeme častejším opakovaním, prestávkami na kávu,  
prípadne obedom s lektorom, či výučbou mimo priestorov CBI.  
Záleží na konkrétnej skupine, na akej forme relaxu sa popri  
intenzívnom štúdiu zhodne. Prestávky na oddych sa do času  
určeného pre výučbu nezarátavajú.
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Počas letných mesiacov jún až august 
rozširujeme našu ponuku o intenzívne 
jazykové kurzy. 

Využite voľnejšie letné  
mesiace aktívne a prehĺbte  
si Vaše jazykové znalosti! 


