
Promocje 

dla Słuchaczy Sieci Szkól LOGOS 

 

KOMUNIKAT: 

 

1. Rabat dla słuchaczy, którzy zapłacą czesne „z góry” za  cały 

semestr -   bonifikata – 10 %  

2. Rabat dla słuchaczy, którzy zapłacą czesne za cały rok – 

bonifikata – 15 %. 

3. Ponadto rabat dla słuchaczy , którzy podejmą naukę na drugim 

kierunku – 20 %. 

4. W przypadku absolwentów naszej szkoły – 20 % rabatu zaś 

drugi kierunek – bezpłatny. 

5. Nauka z przyjacielem – słuchacz, który przyprowadzi 

znajomego otrzyma rabat . 

6.   Nauka dla osób bezrobotnych – bezpłatnie. 

HIT !!! 

W roku szkolnym 2013/2014 –  

nauka w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym 

bezpłatna. 

 

Nagroda 

 dla słuchacza za uzyskanie najwyższej średniej w semestrze!!!



Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących 

 
www.szkola-logos.pl  

CENTRALA 
Piotrków Tryb.        
ul. Armii Krajowej 17   

tel.:   044 732 36 01 
fax.: 044 732 36 01 
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