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1. Proszę o zarejestrowanie mnie na wskazany powyżej egzamin.

2. Wybieram następujący sposób otrzymania wyników:

□ Wynik egzaminu sprawdzę osobiście na stronie podanej na potwierdzeniu rejestracji 

□ Proszę o przesłanie wyniku mailem drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres.

□ Sprawdzę osobiście w centrum egzaminacyjnym po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem i Confirmation of Entry (COE)

3. Odbiór certyfikat - proszę zaznaczyć wybraną opcję:

□  odbiorę osobiście w siedzibie Forum w Kaliszu

□  odbierze w moim imieniu : imię i nazwisko …............................................................................., legitymujący się dowodem osobistym

(seria  i  numer)  …......................................................... w  Centrum  Egzaminacyjnym  PL102,  ul.  Chopina  23,  62-800  Kalisz.

Poza  dowodem  osobistym,  osoba  odbierająca  certyfikat  musi  dodatkowo  przedstawić  pisemne  upoważnienie podpisane

przez kandydata – można je pobrać w Centrum Egzaminacyjnym lub na stronie www.forum.kalisz.pl,  

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem egzaminów Cambridge English oraz Centrum Egzaminacyjnego PL102 i

akceptuję ich treść.

5. Oświdczam, że w ciągu ostatnich 28 dni nie przystępowałam/łem do egzaminu Cambridge English na tym samym poziomie. 

6. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na ich gromadzenie

i przetwarzanie przez Centrum Egzaminacyjne Cambridge English PL 102 na potrzeby przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej

Cambridge English.

…………………     ……….............………………….....................…

   Data                  Podpis kandydata lub rodzica / opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem dowodu wpłaty oraz zgodą na wykonanie zdjęcia prosimy przesłać lub

dostarczyć osobiście na adres: Centrum Egzaminacyjne Cambridge English 

Forum Prywatna Szkoła Językowa

ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz 

Decyduje data otrzymania dokumentów przez centrum, nie stempla pocztowego!

Prywatna Szkoła Językowa Forum 
Centrum Egzaminacyjne PL102

ul. Chopina 23; 62-800 Kalisz
sekretariat@forum.kalisz.pl 

www.forum.kalisz.pl
tel. 62 76 42 258, 601 909 399

http://www.forum.kalisz.pl/
http://www.egzaminy.kalisz.pl/

