Cennik Oseska (ważny od 8 marca 2014 roku) * W przypadku nieobecności zajęcia można „odrobić” w innym terminie pod
warunkiem zgłoszenia nieobecności do godziny 18:00 dnia poprzedniego, prosimy o kontakt pod numerem 510-868-460. Szczegóły
w Regulaminie Oseska.

Jednorazowa opłata wpisowa – Karta Klubu Oseska
Opłata ta uprawnia do:
wydania Karty Klubu Oseska – zakupu zajęć edukacyjnych w karnecie z 10% zniżką, - 10% na Sobotnie
Poranki z Oseskiem, - 5% zniżki na urodziny, imprezy okolicznościowe - 10% zniżki na konsultacje
specjalistów, - 10% zniżki na imprezy biletowe, - 10% zniżki na warsztaty dla rodziców, - 10% na opiekę w
Edukacyjnej Sali Zabaw.
Czas trwania
Karnet
Karnet
zajęć
4 kolejne
12 zajęć*
Zajęcia Edukacyjne
zajęcia*

40 zł
(w marcu 30 zł)
Pojedyncze zajęcia

Pierwsze zajęcia pokazowe – BEZPŁATNE!

Blok Zajęć „Rozwój z Oseskiem”
6-9 mies., 10-15 mies., 16-24 mies., 2-3 lata

45 minut

95 zł

240 zł

25 zł

Klub Oseskowych Odkrywców

90 minut

120 zł

336 zł

35 zł

Taniec i Rytm
Mali Artyści
Trening Pamięci i Szybkiego Uczenia Się
Urodzony Matematyk
Gotowy do Szkoły

45 minut
45 minut
45 minut
1 godzina
1 godzina

95 zł
100 zł
140 zł
140 zł

240 zł
260 zł
360 zł
380 zł
380 zł

25 zł
28 zł
40 zł
40 zł

Będę Przedszkolakiem
Zajęcia raz w tygodniu
Zajęcia dwa razy w tygodniu
Zajęcia trzy razy w tygodniu

Czas trwania
zajęć
4 godziny
4 godziny
4 godziny

Karnet
4 kolejne
Zajęcia*
160 zł
280 zł
380 zł

Karnet
12 zajęć*
450 zł
768 zł
1.080 zł

Pojedyncze zajęcia

45 zł
38 zł
35 zł

Czas Pobytu

Poniedziałek –
Piątek

Zabawa w Edukacyjnej Sali Zabaw
z Rodzicem lub Opiekunem

1 godzina

10 zł

Dodatkowa opłata za
pozostawienie dziecka pod opieką
Oseska
Uprzejmie Prosimy o wcześniejszy
kontakt z recepcją Oseska
+ 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę*

Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę
pobytu w Sali Zabaw (bez opieki Oseska)

Każda kolejna
rozpoczęta
godzina

+ 5 zł

5 zł za każdą rozpoczętą godzinę*

KARNET * - Zabawa w Edukacyjnej Sali
Zabaw z Rodzicem lub Opiekunem

Czas pobytu
nieograniczony*

80 zł (10 wejść)
45 zł (5 wejść)

Bez opieki Personelu Oseska

Sobotnie Poranki z Oseskiem

1-4 godzin

--------------

Dzieci od 3-9 lat

EDUKACYJNA SALA ZABAW
(z Kartą Klubu Oseska 10% zniżki)

zorganizowany warsztat z Animatorem
Ty załatwiasz swoje sprawy My opiekujemy
się Twoim dzieckiem

Soboty
9:00-13:00**

Opieka pod Personelem Oseska
1 godzina – 18 zł
2 godziny – 30 zł
3-4 godziny – 40 zł

*Centrum Rozwoju Dziecka Osesek zastrzega sobie możliwość organizowania imprez zamkniętych, na czas
organizacji imprez zamkniętych nie obowiązują KARNETY oraz Opieka na Godziny.
Informacje dotyczące rezerwacji lokalu na wyłączność będą zamieszczane w aktualnościach na stronie
www.centrumosesek.pl
** Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu Centrum Rozwoju Dziecka Osesek
w Soboty po godzinie 13:00 i w Niedziele w godzinach od 12:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu
z recepcją i pod warunkiem dostępności lokalu. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
510-868-460.

Warsztaty i Szkolenia
(z kartą Klubu Oseska 10% zniżki)

Czas trwania

Cena

Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców
„Jak mówić, żeby dzieci słuchały i Jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

3 godziny
(cykl 10 cotygodniowych
warsztatów)

450 zł

Rodzicielstwo Bez Tajemnic

2 godziny

45 zł

UPUSTY i RABATY na dobry początek - upusty nie sumują się, naliczany jest najwyższy przysługujący upust
 Rodzeństwo – drugie dziecko otrzymuje 40% upust od opłaty za Kartę Klubu Osesek,
(tzn. drugie dzieko-40 %, natomiast trzecie dziecko i każde następne – bezpłatne wydanie
karty Klubu Oseska),
 Rodzeństwo – drugie dziecko i każde następne otrzymuje 20% upust od opłaty za wejście i/lub opiekę
w Edukacyjnej Sali Zabaw,
 Kolejne rodzaje zajęć (w karnecie) w tym samym okresie dla tego samego uczestnika kosztują o dodatkowe
5% mniej (upust na karnet o niższej cenie, posiadacze Kart Klubu Oseska – 10% + 5% = 15% ).

