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FULLSTACK DEVELOPER BOOTCAMP 
-- FINANSOWANIE, 2020-10 – 

 

Oferujemy wiele możliwości sfinansowania naszego szkolenia, począwszy od jednorazowej wpłaty 
(udzielamy wtedy dodatkowego rabatu), poprzez raty bezpośrednio u nas, raty 0% 
we współpracującym z nami banku, jak również możliwość skorzystania z dofinansowania 
z zewnętrznych źródeł. 

Wybierz jeden z dogodnych dla Ciebie sposobów sfinansowania szkolenia. Szczegóły poszczególnych 
opcji znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że poszczególne opcje można również łączyć ze sobą (np. wpłata 
jednorazowa + raty). W przypadku dodatkowych pytań – jesteśmy do Twojej dyspozycji, zarówno 
mailowo (biuro@codebrainers.pl), jak również pod telefonem (+48 607-999-696). 
 

 

 

Płatność 
jednorazowa 

(rabat) 
 

Przy płatności jednorazowej udzielamy dodatkowego rabatu. 
Jeśli zdecydujesz się na tę formę płatności – skontaktuj się 
z nami J 

 

Raty 0% 
(5, 6, 10 lub 20) 

 

Płatność za szkolenie możesz podzielić na wygodne raty 0% 
(bez żadnych dodatkowych kosztów). 
 

Bezpośrednio u nas płatność możesz podzielić na 5-6 rat tak, 
aby sfinansować swoje szkolenie przed jego zakończeniem. 
 

Jeśli jesteś zainteresowany opcją 10 lub 20 rat 0%, płatność 
taka jest możliwa za pośrednictwem współpracującego z nami 
Alior Banku. Tutaj również nie ponosisz żadnych dodatkowych 
kosztów, a wszystkie formalności załatwisz bezpośrednio 
u nas, bez wizyty w banku. 

 

Niskie raty 
(od ok. 195 PLN/m-c) 

 

Niskie raty to opcja płatności dla tych, którzy chcieliby 
sfinansować szkolenie w dłuższej perspektywie (max. 60 rat), 
uzyskując niską miesięczną ratę od ok. 190 PLN/m-c.  
 

Podobnie jak w przypadku rat 0% wszystkie formalności 
załatwisz bezpośrednio z nami, bez konieczności wizyty 
w banku. 

 
 

Dofinansowanie 
(raty 0% + 25% umorzenia) 

 

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania do szkolenia ze środków unijnych, w ramach 
jednego z programów: 

§ Inwestuj w Rozwój - https://inwestujwrozwoj.pl/ 
§ Program OPEN - https://open.frp.pl/ 

 

Otrzymać można do 25% dofinansowania, a płatność rozłożyć 
na 36-60 rat 0%.  
 

Najbliższe planowane nabory: 
§ Inwestuj w Rozwój – listopad/grudzień 2020; 
§ Program OPEN – styczeń 2020; 

 

Rozpocznij naukę programowania już teraz, a formalności 
związane z dofinansowaniem pomożemy załatwić 
Ci w trakcie kursu.  Zwracamy wtedy wszystkie wcześniej 
wpłacone środki. 
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Dofinansowanie 
(dla firm i pracowników) 

 

Posiadamy wpis do rejestru Instytucji szkoleniowych, a więc w 
zależności od lokalizacji siedziby Twojej firmy możesz 
skorzystać z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego dla siebie lub swoich pracowników. 
 

O szczegóły oraz dostępność środków zapytaj we właściwym 
dla siebie Urzędzie Pracy. 
 

Dofinansowanie w ramach KFS to nawet 80% wartości 
szkolenia. 
 

 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących danej formy finansowania – po prostu skontaktuj 
się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, zarówno mailowo (biuro@codebrainers.pl), jak również pod 
telefonem (+48 607-999-696). 

 


