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SOFIA-OPISTON OPINTOOHJELMA
TOUKOKUU 2017
Maksaminen pankkiin:
HYVÄ TIETÄÄ
Asiakaspalveluajat ma-pe klo 9.0014.00. Espanjan pyhinä suljettu to
13.4., pe 14.4. ja ma 1.5.
Ilmoittautua voit opiston toimistoon tai
osoitteeseen info@sofiaopisto.net (laita
kurssin numero ja oma nimesi
viestikenttään.)
Kurssimaksut
Kurssimaksu on ilmoitettu ohjelmassa
kunkin kurssin kohdalla. Kurssimaksu
määräytyy mm. kurssin pituuden ja
kustannusten mukaan. Oppikirjat sekä
opiskelumateriaalit ja -välineet
opiskelija hankkii itse, ellei toisin
erikseen ilmoiteta.
Sofian kannatusyhdistys ry:n jäsenet
saavat kursseista ja opintomatkoista 10
%:n alennuksen.
Kurssimaksu maksetaan viiden
pankkipäivän kuluessa
ilmoittautumisesta mutta
aina ennen kurssin alkua. Maksun voi
suorittaa Sofian kannatusyhdistys ry:n
pankkitilille tai pankki- tai luottokortilla
opiston toimistoon ma-pe klo 9.0014.00.
Kurssimaksut ovat perintäkelpoisia.

Käytä kurssin edessä olevaa numeroa
viitenumerona.
Pankkiyhteydet Espanjassa:
Cajamar
IBAN: ES2130580822792720013191
SWIFT/BIC: CCRIES2A
Suomessa:
Nordea IBAN: FI4817453000080186
SWIFT/BIC: NDEAFIHH

HUOM! Merkitse viestikohtaan kurssin
numero ja oma nimesi.
Kertamaksulliset kurssit ja
kertamaksupoletit

Opiston aulahenkilökunnalta ostetaan
kertamaksullisille kursseille
maksupoletteja, jotka opettaja kerää
tunnin alussa. Opettaja ei ota vastaan
rahaa. Poletit ovat voimassa vielä
kevät- ja kesäkauden 2017 kursseilla,
eikä niitä lunasteta takaisin.

Ostathan niitä vain tarvitsemasi
määrän.
Kurssien peruminen

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan
kurssimaksun. Emme ota vastaan
käteismaksuja kertamaksullisia
kursseja lukuunottamatta.

Jos et pääse osallistumaan kurssille,
ilmoita siitä opiston toimistoon
viimeistään seitsemän päivää ennen
kurssin alkua. Perua voi opiston
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toimistoon tai puhelimitse ma-pe klo
9.00-14.00 tai sähköpostitse
info@sofiaopisto.net.
Kun perut ilmoittautumisen seitsemän
päivää ennen kurssia, opisto palauttaa
kurssimaksun. Maksun palautuksesta
veloitetaan kymmenen euroa
toimistomaksua.
Jos perut ilmoittautumisesi
myöhemmin, opisto laskuttaa 50%
kurssimaksusta. Kun kurssi on alkanut,
opisto ei enää palauta kurssimaksuja
Opintomatkojen maksaminen ja
peruminen
Opintomatkat maksetaan heti
ilmoittautumisen yhteydessä. Jos et
pääse ilmoittautumallesi matkalle, peru
se viimeistään seitsemän päivää ennen
matkaa, jollei esitteessä matkan
kohdalla muuta mainita.

Sen jälkeen perutusta matkasta
laskutetaan 50% matkan hinnasta.
Opintomatkoissa on minimimäärä 20
osallistujaa. Matkan toteutuminen
varmistuu viikkoa ennen matkaa.
Matkan voi perua opiston toimistoon tai
puhelimitse ma-pe klo 9.00-14.00 tai
sähköpostitse info@sofiaopisto.net.
Perumaton opintomatka laskutetaan.
Maksut ovat perintäkelpoisia.

Kurssimaksu suoritetaan viiden päivän
sisällä ilmoittautumisesta opiston
toimistoon pankkikortilla tai pankkiin.
Pankkimaksuissa käytä kurssinumeroa
viitteenä.
Kurssimuutokset ovat mahdollisia.

ESPANJAN KIELI
Eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset
kielitaitotasot on mainittu kurssin nimen
jälkeen.
Oppikirjoja voit ostaa Kirjakauppa
Hemingwaysta.
16065 Espanjan alkeiden jatko
kahvitellen
Satu Kinnunen Alguacil
(6.4.-25.5., ei 13.4.)
5e/kerta
to 13.30-15.00
Pedro-sali
16269 Espanjan kieliklinikka, A1/B1
Satu Kinnunen Alguacil
(5.4.-24.5.)
8 e/kerta
ke klo 13.15-14.45
Luokka Paz
16285 Kielioppi, menneet ajat (A2)
Fran Padilla
8e/kerta
ti klo 10.35-11.35
Luokka Javier
16366 Conversación
Fran Padilla
8e/krt, jäsenet 7e/krt
ti klo 11.40-12.40
Luokka Javier
16308 Círculo de lectores
(Espanjankielinen lukupiiri, A1-A2)
Fran Padilla
12e/kerta
ma klo 9.45-10.45
Luokka Javier
Ei yhtä kirjaa, vaan erilaisia tekstejä.
16311 Espanjankielinen lukupiiri,
(B1) El tiempo entre las costuras
Fran Padilla
8e/kerta
ma klo 10.50-11.50
Luokka Javier
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16379 Kielioppi ja keskustelu
(Gramatica y conversación, B1)
Fran Padilla
(6.4.-27.4., ei 13.4.)
12e/kerta
to klo 10.35-12.05
Luokka Javier
16379 Kielioppi ja keskustelu
(Gramatica y conversación, B1)
Fran Padilla
(6.4.-27.4., ei 13.4.)
12e/kerta
to klo 12.10-13.40
Luokka Javier
LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
Tunnit opiston Pedro-salissa.
Kahvakuula rannalla.
20239 Lasten liikuntakerho
Emilia Tuukkanen
3e/kerta
ke 16.15-17.00
16625 Pilates alkeet ja jatko
Sari Dewald
(4.4.-16.5.)
12 e/krt, jäsen 11 e/krt
ti klo 11.00-12.15
16706 Vatsa-pakaramuokkaus 45min.
Emilia Tuukkanen
(7.4.-26.5.)
6 e/krt, 5e/krt jäsen
pe klo 10-10.45
16722 Niska-selkä-hartia 30min.
Emilia Tuukkanen
4 e/krt, 3e/krt jäsen
ma klo 9.00-9.30
16735 Putkirullailu 30 min.
Emilia Tuukkanen
4 e/krt, 3e/krt jäsen
ma klo 9.30-10.00
16764 Kahvakuula rannalla 45 min.
Emilia Tuukkanen
(6.4.-25.5.)
5e/kerta
to klo 11.15-12.00
Hotelli Ilunionin (ent. Confortel)

edessä rannalla.
16780 Suppailu 60min
Emilia Tuukkanen
(6.4.-26.5., ei 13.4.-14.4.)
to klo 16.00-17.00
pe klo 14.30-15.30
7 e/krt, jäsen 6 e/krt + 6e/laudan vuokra
Surffikauppa Dreisog, Paseo Marítimo
45. Hotelli Pyrin ja
Stella Mariksen välissä rantakadulla

