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LATE ENTRY REGISTRATION 
REJESTRACJA W TRYBIE PÓŹNYM NA EGZAMIN CAMBRIDGE ENGLISH 

W PLATYNOWYM CENTRUM EGZAMINACYJNYM LANG LTC 
 

Dane egzaminu / Exam details 
Nazwa egzaminu / Exam: ___________________________________________ 
(Wersja papierowa/ Paper based) 

 
Data egzaminu (miesiąc i rok) / Exam date (month and year): __________________________ 
 
Pakiet* / Package*: 

o BASIC (cena egzaminu wg cennika) 
o SAFE +83 pln 
o COMFY +129 pln 

*zaznaczyć „x”/choose by ticking „x” 
 
Odbiór certyfikatu* / Certificate collection*: 

o Odbiór osobisty 0 zł / Collect in person 0 pln 
o Kurier 25 zł / Courier 25 pln 
o List polecony 15 zł / Registered letter 15 pln 

*zaznaczyć „x” formę odbioru / choose by ticking „x” 

 
Dane kandydata / Candidate details 
Imię (imiona) kandydata / First name (names): ______________________________  
 
Nazwisko kandydata / Surname: ___________________________________ 
 
Data urodzenia / Date of birth: ___________________________________ 
 
Narodowość / Nationality: ___________________________________ 
 
Adres e-mail / E-mail address: ___________________________________ 
 
Numer telefonu / Phone number: ___________________________________ 
 
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem Egzaminów Cambridge English w Platynowym Centrum Egzaminacyjnym Lang LTC i godzę się na 
wymienione w nim warunki. Oświadczam jednocześnie, iż zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Podaję je dobrowolnie i 
przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania.  
Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przekazanych danych osobowych - zarówno teraz jak i w przyszłości - przez Lang LTC do celów związanych 
z administracją egzaminów Cambridge English, w tym do przekazywania tych danych do Cambridge Assessment English. 
I hereby declare that I have read the regulations of Cambridge English Examinations at Lang LTC Platinum Examination Centre and I agree to the conditions 
specified therein. I also declare that the data provided in the present form are true and accurate. I provide the data on a voluntary basis and I understand that I 
have the right of access to the data and the right to correct them. I agree to the storing and processing by Lang LTC of the personal data I have provided, for 
purposes related to the management of Cambridge English examinations, including the transmission of such data to Cambridge Assessment English.  

 
Data i podpis kandydata / Date and candidate’s signature 
 
 
……………………………………………….. 


