TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1/3.
Nyilvántartásba vételi szám: E-000489/2014
Bankszámlaszám: OTP 11708001-20522234-00000000 (számlatulajdonos: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat)
Tel./fax: 66/323-413
E-mail: postmaster@titbcs.hu Honlap: www.titbcs.hu

JELENTKEZÉSI LAP

telc nyelvvizsgára

A vizsga időpontja: 2018. október 6. szombat 9.00 óra. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 3.
A vizsga típusa: Államilag elismert és nemzetközi,

komplex

részvizsga

ANGOL Alapfok (B1) /telc English B1 /
ANGOL Középfok (B2) /telc English B2 /

29.000 Ft
32.500 Ft

23.000 Ft
25.000 Ft

(A fenti ár tartalmazza a Nyelvvizsga Akkreditációs Központ hatósági díját, mely komplex vizsga esetén 500 Ft, részvizsga esetén 250 Ft.)

A vizsgázó adatai -

Kérjük nyomtatott, nagy betűkkel töltsék ki!

Szövegszerkesztő használata esetén töröljék ki a kis négyzeteket és a helyükre írják az adatokat!


Születési név:
Születési hely:
Születési idő:  
Személyi ig. szám:
Anyja leánykori neve:
Telefonszám:  
Lakcím: 

E-mail cím:
Név:

A vizsgá zó és a Nyelvvizsgaközpont között e -mailben zajlik a kommunikáció!

Csak az ÍRÁSBELIN veszek részt



Csak a SZÓBELIN veszek részt

(komplex vizsga esetén kérjük, ne jelöljenek be semmit)



Nyilatkozat
Aláírásommal igazolom, hogy az alábbiakat tudomásul veszem:
- a jelentkezés csak a befizetett vizsgadíjat igazoló csekk vagy bizonylat másolatával együtt érvényes
- hozzájárulok, hogy a beszédkészség vizsgámról hangfelvétel készüljön, és beleegyezésemet későbbiekben nem
módosíthatom
- ha a vizsgán önhibámból nem tudok részt venni, a vizsgadíjat nem igényelhetem vissza
- hozzájárulok, hogy adataimat a TIT és vizsgahelyei kezeljék, a NYAK és TELC GmbH részére továbbítsák
- vizsgacsalás esetén a vizsgáról kizárásra kerülök
- a vizsga helyszínén hozzátartozók nem tartózkodhatnak
- a bizonyítványt és eredménylapot a vizsgajelentkezés helyén személyesen vehetem át. Amennyiben saját névre szóló, megcímzett és megfelelően
felbélyegzett borítékot csatolok a jelentkezési laphoz, a bizonyítványt postai úton kapom meg. Postára adása a saját felelősségemre történik, a TELC
Nyelvvizsgaközpont nem tud felelősséget vállalni a dokumentumok címzetthez való megérkezéséért
- a vizsgadolgozatot a vizsganaptárban jelzett időpontban lehet megtekinteni csak Budapesten és erről kizárólag kézzel, 45 percben lehet másolatot
készíteni.
- a telc Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát elfogadom és adataim a valóságnak megfelelnek.
A vizsga részletes szabályait a www.telc.hu oldalon lehet megtekinteni.

Kelt:

  

..........................................................

Aláírás
A számlát az alábbi névre és címre kérem: ( k é r j ü k a c s e k k r e i s e z t r á í r n i !) ...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….

