The British Summer School in Athens 2020
Δίδακτρα 2020


Πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων:
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30΄-14:40΄, 29 Ιουνίου – 24 Ιουλίου 2020
640,00 € ανά μαθητή.
Το ποσό των 300,00 € θα καταβληθεί κατά την εγγραφή.
Το υπόλοιπο ποσό των 340,00 € θα καταβληθεί μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020.



Πρόγραμμα δύο εβδομάδων:
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30΄-14:40΄, 29 Ιουνίου – 10 Ιουλίου ή 13 Ιουλίου – 24 Ιουλίου 2020
370,00 € ανά μαθητή.
Το ποσό των 180,00 € θα καταβληθεί κατά την εγγραφή.
Το υπόλοιπο ποσό των 190,00 € θα καταβληθεί μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020.



Πρόγραμμα Φύλαξης με γεύμα και επιστροφή με σχολικά λεωφορεία που κινούνται σε
κεντρικούς άξονες:
Δευτέρα έως Παρασκευή 14:40΄-16:40΄
200,00 € ανά μαθητή (4 εβδομάδες)
110,00 € ανά μαθητή (2 εβδομάδες)
Το ποσό του Προγράμματος Φύλαξης καταβάλλεται μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020.

Πώς να εγγραφείτε
1. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και καταβάλετε την προκαταβολή. Το υπόλοιπο
ποσό των διδάκτρων πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, για την
κατοχύρωση της συμμετοχής.
2. Η πληρωμή των διδάκτρων πρέπει να γίνει με απευθείας κατάθεση στον λογαριασμό της Σχολής
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου της Alpha Bank (σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank ή μέσω web
banking):
ALPHA BANK Λογ/σμός όψεως Α500 (BIC:CRBAGRAAXXX)
IBAN:GR72 0140 1100 1100 0232 0000 752
Κατά την κατάθεση των χρημάτων, παρακαλούμε να γράψετε το όνομα του παιδιού σας,
ακολουθούμενο από την ένδειξη ΒSS (δηλαδή British Summer School) στο πεδίο της Αιτιολογίας του
καταθετηρίου αποκόμματος (π.χ. N. Παπανικολάου, BSS). Στη συνέχεια να αποστείλετε το καταθετήριο στο
bc@impanagiotopoulos.gr

Γενικοί όροι






Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τους 15 μαθητές σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους.
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να μην δημιουργήσουμε τμήμα με λιγότερους από 12 μαθητές.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής διδάκτρων μετά την έναρξη του προγράμματος.
Οι διαθέσιμες θέσεις είναι συγκεκριμένες και γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας,
με κριτήριο την ημερομηνία και την ώρα κατάθεσης ή μεταφοράς του ποσού της εγγραφής στην
Τράπεζα αρχίζοντας από τις 08:00΄ της Τρίτης 23/6/2020 και όχι νωρίτερα.
Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετοχής υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων θα
επιστραφούν τα χρήματα στους πλεονάζοντες.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ. Σάντυ Βογιατζή: Τηλ.: 210 66 66 117 (εσωτ.7), email:
bc@impanagiotopoulos.gr
Παρακαλούμε, πριν την εγγραφή, να επιβεβαιώσετε ότι τα σχολικά της Σχολής μπορούν να εξυπηρετήσουν
την περιοχή διαμονής του παιδιού.

