KARTA REJESTRACYJNA NA EGZAMIN GOETHE-INSTITUT
SESJA ZIMOWA 2018

Dane osobowe kandydata:
SESJA ZIMOWA 2018

Prosimy zaznaczyć
egzaminach:

 lub uzupełnić dane przy wybranym egzaminie / wybranych

I.

Jestem słuchaczem SJO OMNIBUS:

II.

Egzamin Goethe-Institut

 Tak

 Nie

EGZAMINY I CENY
 A1: Fit in Dt.1**
80 zł (70 zł)*

 A2: Fit in Dt.**
130 zł (120 zł)*

 A1: SD 1**
240 zł (220 zł)*

 B1 (komplett)
410 zł (380 zł)*

 B1 (Lesen)
 B1 (Hören)
 B1 (Sprechen)
 B1 (Schreiben)

 C1
510 zł (470 zł)*

 C2:GDS (komplett)**
680 zł (630 zł)*

 A2**
260 zł (240 zł)*

140 zł (130 zł)*
140 zł (130 zł)*
140 zł (130 zł)*
140 zł (130 zł)*

 B2
480 zł (440 zł)*

 C2:GDS (Lesen) **
 C2:GDS (Hören)**
 C2:GDS (Sprechen)**
 C2:GDS (Schreiben)**

250 zł (230 zł)*
250 zł (230 zł)*
250 zł (230 zł)*
250 zł (230 zł)*

Ceny netto – stawka VAT ZW
* cena promocyjna dla słuchaczy SJO OMNIBUS
** egzamin nie jest przeprowadzany w sesji zimowej 2018

III.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję regulamin egzaminu Goethe-Institut, informację
o egzaminach próbnych oraz cenę wybranych egzaminów lub ich części.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SJO OMNIBUS na potrzeby
wybranego/-ych egzaminu/-ów oraz na przesyłanie informacji ich dotyczących za pomocą poczty
elektronicznej lub SMS.
Podanie danych osobowych oraz powyższa zgoda jest warunkiem koniecznym i podstawą przyjęcia
zgłoszenia na egzamin.

Egzamin próbny Goethe-Institut

EGZAMIN PRÓBNY GOETHE-INSTITUT (można zdawać jedną lub obie części egzaminu):
Egzamin próbny pisemny
Egzamin próbny ustny

 B1 pisemny

 B2 pisemny

70 zł (50 zł)*

 B1 ustny

80 zł (60 zł)*

 B2 ustny

60 zł (40 zł)*

dostępny w sesji letniej 2015
Karta rejestracyjna_2018-zima_egzamin główny- próbny _31.10.2017(jn)

70 zł (50 zł)*

 C1 pisemny
90 zł (70 zł)*

 C1 ustny
80 zł (60 zł)*

...................................
data

....................................................................
podpis

Więcej informacji można otrzymać w Sekretariacie SJO OMNIBUS:
pl. Wolności 5, 61-738 Poznań
tel./fax 61 8515323
szkola@eOmnibus.pl, www.eOmnibus.pl

