ÖSD JELENTKEZÉSI
2017. június 01-től

LAP

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatoknak és
a vizsgázó személyi igazolványában szereplő adatoknak egyezni kell!
Vizsgaidőszak
Vizsgahely

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium; Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány

Vizsga szintje

ÖSD Zertifikat B2

(Tegyen x-et a megfelelő
helyre!)

ÖSD Zertifikat C1

Vizsgázó neve
Születési helye, ideje
Anyja leánykori neve
Telefonszám
E-mail
Értesítési cím
Név:
Számlaadatok
Cím:
(Csak

akkor szükséges
kitölteni, ha eltér az
értesítési címtől.)

Kedvezmények

A gimnázium tanulója, dolgozója

(Tegyen x-et, ha jogosult
a kedvezményre!)
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Az ÖSD Vizsgaszabályzatát elolvastam és tudomásul vettem; és a Mezőberényi Petőfi
Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium – a Mezőberényi Petőfi és
Goethe Alapítvány fizetési feltételeit megismertem és tudomásul vettem.
A hibásan megadott adatok miatt újranyomtatott bizonyítványok költsége a vizsgázót
terheli.
A jelentkezés a vizsgadíj befizetésével válik érvényessé.
A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000.- Ft.
Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja
le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll
módunkban visszafizetni.
Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim valósak és hozzájárulok ahhoz,
hogy az általam megadott személyes adatokat, vizsgateljesítményeimet valamint
eredményeimet a Vizsgaközpont nyilvántartás céljából - a személyes adatok kezelésére
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kezelje és a szükséges adatokat a
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részére továbbítsa.
Tudomásul veszem, hogy a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium – a Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány (pl. rossz cím…) a
számla kiállításától számítva 15 napig tud elfogadni. Ezen túl nem áll módunkban új
számlát kiállítani.
Beleegyezem abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen.
Tegyen x-et!
Beleegyezek abba, hogy a vizsga szóbeli részéről hangfelvétel készüljön.
Nem egyezek bele abba, hogy a vizsga szóbeli részéről hangfelvétel készüljön.
Tudomásul veszem, hogy a vizsga ekkor 4.000.- Ft többletköltséggel jár.

Dátum: ……………………………………………………

Jelentkező aláírása: ……………………………………………………
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