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15. svibnja 2018.

Dragi roditelji,
Akademska godina YEC programa bliži se kraju i željeli bismo Vam dati nekoliko obavijesti. Svaka grupa radi
na završnom projektu čiju snimku će roditelji dobiti na e-mail. Posljednji sat YEC programa će se održati u
srijedu 6. lipnja za grupe od PON-SRI, dok će posljednji sat za grupe od UTO-ČET biti u utorak 5. lipnja.
Diplome će se dijeliti 10 minuta prije kraja zadnjeg sata. Ukoliko Vaše dijete ne može prisustvovati ceremoniji,
diploma će se moći podignuti u uredu HAD-a u Petrovoj 119. Prije dodjele diploma sve rate članarine moraju
biti plaćene. Hvala Vam na razumijevanju!
Nadalje i ove godine imamo:
LJETNI UPISNI ROK (od 15.5.'18. do 15.7.'18.) – iznos članarine je 4.350,00 kn i
JESENSKI UPISNI ROK (od 27.8.'18. do 15.9.'18.) – iznos članarine - 4.750,00 kn.
Budući da posebno cijenimo naše članove koji se redovito vraćaju, sve one koji će se upisati do 15. srpnja 2018.
nagradit ćemo s dodatnim 10% popusta. Kako biste svojem djetetu osigurali mjesto u YEC programu, potrebno
je ispuniti pristupnicu i uplatiti prvu ratu članarine u iznosu od 350 kn do 15. srpnja 2018. Molimo Vas da kao
platitelja navedete ime djeteta. Ispunjene pristupnice možete donijeti voditelju grupe, u ured HAD-a ili ih
poslati na e-mail: mtadic@cas.hr. Članovi HAD-a pristupnicu mogu ispuniti i online na www.cas.hr.
Sljedeće školske godine u YEC programu nastavit ćemo s raznolikim aktivnostima kako bismo svojim
članovima omogućili što više prilika da poboljšaju svoje znanje. Nastaviti će se rad u malim grupama uz stručno
vodstvo naših predavača od kojih su većina izvorni govornici. Upisni period za školsku godinu 2018./2019.
počinje 15. svibnja 2018.
YEC program 2018./2019. započinje 17. rujna 2018. Grupe će se formirati i biti objavljene na www.cas.hr do
13. rujna 2018. Za sva dodatna pitanja nazovite nas na 091/24 22 343.
Zahvaljujemo što ste odabrali YEC program za učenje engleskog jezika za Vaše dijete. Radujemo se što ćemo
se ponovno vidjeti sljedeće jeseni. Želimo Vam ugodne ljetne praznike!
Lijep pozdrav,

Michael Soucie
Voditelj YEC-a

