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Formularz zgłoszeniowy na zajęcia językowe w TranslatorKLO. 

1/ Dane: 

1a/ Imię i nazwisko Zleceniodawcy  i/lub Opiekuna lub pełna nazwa firmy Zleceniodawcy * 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

1b/ Imię i nazwisko Słuchacza:……………………………………………………………… 

1c)/ W przypadku firm należy wskazać pełna nazwę firmy,  oraz 

NIP…………………………………………………………………………………………. 

2/ Wybieram język (angielski, niemiecki, francuski*)…………………………………….. 

3/ Zajęcia w siedzibie firmy TranslatorKLO, za pośrednictwem komunikatora internetowego, 

albo z dojazdem do Zleceniodawcy indywidualnego lub instytucjonalnego* 

………………………………………………………………………………….. 

Jeśli z dojazdem, należy wskazać adres:…………………………………………………… 

4/ Wybieram zajęcia (indywidualne, grupowe*)…………………………………………… 

5/Preferowane dni w tygodniu, w których powinny odbywać się zajęcia 

językowe:……………………………………………………………………………………..  

6/ Poziom kompetencji językowych, zgodnie z wytycznymi Rady Europy, można określić na: 

A1, A2, B1, B2, C1, C2*, lub inny 

(jaki?)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  . 

7) Zajęcia będą dotyczyły (konwersacji, konwersacji z native speakerem, przygotowania do 

egzaminu (należy wskazać nazwę egzaminu i termin przystąpienia do 

testu:)…………………………………………………, Business English, języka branżowego 

(należy wskazać branżę:) ……………………………… 

8/ Dotychczas używane były następujące podręczniki do nauki języka obcego (należy wskazać 

imię i nazwisko autora oraz tytuł): 

………………………………………………………………………………… 

9) Preferowana data rozpoczęcia zajęć:………………………………………………. 

10) Dodatkowe preferencje Zamawiającego: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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* niepotrzebne skreślić 

**w przypadku wątpliwości co do poziomu znajomości języka obcego lub na prośbę 

Zamawiającego firma TranslatorKLO zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odpłatnego 

testu sprawdzającego poziom kompetencji językowych Uczestnika lub Uczestników zajęć. 

***należy pamiętać, że niektóre ze zniżek, przyznawane w firmie TranslatorKLO, sumują się, 

jednakże przyznawane są do 31.08 do godz. 23:59, co oznacza, że wszystkie formalności 

związane z ustaleniami, tworzeniem harmonogramu zajęć na podstawie formularza 

zgłoszeniowego oraz dostarczenie kopii potwierdzenia opłaty na podstawie faktury za 

uzgodnione zajęcia, winno mieć miejsce do 31.08, do godz. 23:59, by zniżki obowiązywały od 

1.09 przez cały dany rok szkolny.  

****z programu zniżek wyłączeni są Zleceniodawcy, którzy stali się dłużnikami firmy 

TranslatorKLO lub dokonywali płatności po terminach. 
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Data i czytelny podpis Zleceniodawcy/ osoby upoważnionej wraz z pieczątką: 


