Forum
Rejestracja na egzaminy Cambridge ESOL
w Forum
1. Zapoznaj się z regulaminem egzaminów dostępnym na stronie www.forum.kalisz.pl.
2. Wypełnij formularz rejestracyjny i dostarcz go do siedziby Forum.
3. Jeśli chcesz by w Twoim imieniu certyfikat odebrała inna osoba zaznacz odpowiednią opcję na formularzu
oraz wypełnij upoważnienie i przkaż je wskazanej osobie. Upoważnienie można pobrać ze strony Centrum,
odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie drogą elektroniczną.
4. Wypełnij formularz zgody na wykonanie zdjęcia i dostarcz go do siedziby Forum – dotyczy to egzaminów KET,
PET, FCE i CAE,BEC nie dotyczy egzaminów KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools oraz YLE. UWAGA!
W przypadku niepełnoletnich kandydatów prosimy o wypełnienie formularza rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Dokonaj opłaty za egzamin zgodnie z tabelą opłat i terminarzem.
Formy płatności:
● gotówką w siedzibie Forum lub
● na konto z opisem: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin (nie wpłacającej) wraz z nazwą i terminem
egzaminu.
Konto:

Prywatna Szkoła Językowa FORUM
ul. Chopina 23; 62-800 Kalisz
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział Kalisz
93 1090 1128 0000 0001 0377 0715

4. Jeżeli wymagasz zapewnienia specjalnych udogodnień podczas egzaminu, wypełnij wniosek o przyznanie
specjalnych udogodnień dostępny w sekretariacie Forum lub poproś o jego przesłanie drogą elektroniczną.
Do wniosku należy dołączyć opinię medyczną lub inny dokument wystawiony przez uprawnioną do tego
instytucję.
5. Najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem egzaminu pisemnego otrzymasz pocztą elektroniczną
potwierdzenie rejestracji na egzamin oraz zawiadomienie o terminach i miejscach poszczególnych
części egzaminu.
Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia rejestracji na egzamin, zgłoś to niezwłocznie w Forum :
ul. Chopina 23
62-800 Kalisz
tel/fax 062 76 42 258
email: sekretariat@forum.kalisz.pl

UWAGA:
Rejestracja na egzamin jest ważna po dostarczeniu wymaganych dokumentów (formularza rejestracyjnego,
zgody na zrobienie zdjęcia) oraz dokonaniu opłaty za egzamin.

Centrum Egzaminacyjne PL102
ul. Chopina 23; 62-800 Kalisz
sekretariat@forum.kalisz.pl
www.forum.kalisz.pl
http://forum.cambridgecentres.org/
Tel/fax (62) 76 42 258

