KARTA REJESTRACYJNA NA EGZAMIN GOETHE-INSTITUT
SESJA LETNIA 2019

Dane osobowe kandydata:

SESJA LETNIA 2019

Prosimy zaznaczyć  lub uzupełnić dane przy wybranym egzaminie / wybranych
egzaminach:
I.

Jestem słuchaczem SJO OMNIBUS: Tak

II.

Egzamin Goethe-Institut

Nie

EGZAMINY I CENY
 A1: Fit in Dt.1****
100 zł (82 zł)*

 A2: Fit in Dt.****
160 zł (131 zł)*

 A1: SD 1****
295 zł (240 zł)*

 B1 (gesamt)
510 zł (415 zł)*

 B1(Lesen)
175 zł (143 zł)*
 B1(Hören)
175 zł (143 zł)*
 B1(Sprechen) 175 zł (143 zł)*
 B1(Schreiben) 175 zł (143 zł)*

 B2 (gesamt)
590 zł (480 zł)*

 B2(Lesen)**
195 zł (159 zł)*
 B2(Hören)**
195 zł (159 zł)*
 B2(Sprechen)** 195 zł (159 zł)*
 B2(Schreiben)** 195 zł (159 zł)*

 C1
650 zł (529 zł)*

 C2:GDS (gesamt)**
830 zł (675 zł)*

 A2****
320 zł (261 zł)*

 C2:GDS (Lesen)* *
310 zł (253 zł)*
 C2:GDS (Hören)*
* 310 zł (253 zł)*
 C2:GDS (Sprechen)* 310 zł (253 zł)*
 C2:GDS (Schreiben)** 310 zł (253 zł)*

* cena promocyjna dla słuchaczy SJO OMNIBUS
** egzamin nie jest przeprowadzany w sesji jesiennej 2018

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję regulamin egzaminu Goethe-Institut, informację
o egzaminach próbnych oraz cenę wybranych egzaminów lub ich części.
Regulamin egzaminów GI https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/pl/Pruefungsordnung.pdf

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

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SJO OMNIBUS pl. Wolności 5, 61-738
Poznań, NIP: 7781408891, szkola@eomnibus.pl, w celu przesyłania mi oferty usług językowych, za pomocą
poczty elektronicznej i/lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zostałam(em)
poinformowana(y), że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w
dowolnej chwili.

III.
Egzamin próbny Goethe-Institut
UWAGA: w sesji jesiennej 2018 nie przeprowaza się egzaminów próbnych
EGZAMIN PRÓBNY GOETHE-INSTITUT (można zdawać jedną lub obie części egzaminu):
Egzamin próbny pisemny
Egzamin próbny ustny

 B1 pisemny
120 zł (100 zł)*

 B1ustny
60 zł (50 zł)*

* cena promocyjna dla słuchaczy SJO OMNIBUS
sesji letniej 2015
Karta rejestracyjna_2019-lato_egzamin główny_04.02.2019(jn)

 B2 pisemny
80 zł (60 zł)*

 B2 ustny

70 zł (50 zł)*

 C1 pisemny
140 zł (120 zł)*

 C1 ustny

80 zł (70 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

