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Formularz zgłoszeniowy do zestawów egzaminacyjnych
Profil PTIT (Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid) – dla poziomu A2

Należy zaznaczyć odpowiedni zestaw  (wstaw X)


Nazwa zestawu
Profi PTIT – zestaw A



cena 

195,00 zł
165,00 zł*

Profi PTIT – zestaw B




Profi PTIT – zestaw C




Profi PTIT – zestaw ...



* dla osób uczęszczających na kursy w naszym instytucie
Dane do kontaktu
imię i nazwisko


adres korespondencyjny


e-mail


telefon



Proszę o wystawienie rachunku  - 195,00 zł/165,00 zł*  (wstaw X)
tak 

nie

nazwa odbiorcy rachunku

adres

NIP

adres do korespondencji



Warunki realizacji zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej nederlandinstituut.krakow@gmail.com lub faksem pod numer (12) 341 54 06 oraz uiszczenie opłaty przelewem lub gotówką w sekretariacie Instytutu.

Do wykonania zadań online zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox. Przed wykupieniem zestawu egzaminacyjnego zalecamy sprawdzenie możliwości technicznych przystąpienia do symulowanej sesji egzaminacyjnej.

Dane do przelewu:
KUIPERS GROUP
UL. OWCY-ORWICZA 9, 30-212 KRAKÓW
Mbank – nr rachunku: 62114020040000390230898673 
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa zestawu

W terminie do 7 dni od dnia wpływu środków na w/w konto, do kasy lub od dnia przesłania potwierdzenia przelewu należnej kwoty, Instytut przesyła hasło i login do platformy edukacyjnej wraz z informacją o sposobie przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej. Sesja jest aktywna w okresie 21 dni od dnia przesłania przez Instytut hasła i loginu. Instytut przesyła również kilka propozycji terminu przeprowadzenia online części ustnej egzaminu. 

Od momentu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej Zamawiający ma (podobnie jak podczas egzaminu) określony czas na wykonanie zawieszonych na platformie zadań. Po upływie ustalonego czasu wykonanie zadań nie jest możliwe. 

Do części ustnej egzaminu, przeprowadzanej przez komunikator skype, kandydat przystępuje we wcześniej uzgodnionym terminie, nie później niż 21 dni od dnia przesłania przez Instytut hasła i loginu.

W terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia ostatniej części egzaminu, Instytut wysyła na podany w formularzu adres e-mail, wynik symulowanego egzaminu (liczbę punktów uzyskanych przez Zamawiającego z poszczególnych części) oraz wskazówki dotyczące dalszej pracy w celu wyeliminowania błędów.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu symulowanego nie gwarantuje uzyskania takiego samego wyniku z egzaminu CNaVT.

W przypadku niezrealizowania usługi przez Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym formularzu, braku akceptacji 5 różnych proponowanych terminów części ustnej egzaminu lub braku możliwości technicznych, Nederland Instituut nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty.

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133).

