PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE
Gymnázium Voděradská
Jméno_________________________________________________________ Příjmení_______________________________________________________________
Datum narození_________________________________________________ Telefon________________________________________________________________
Číslo účtu, na který bude částka složena: 883 388 001 / 5500

v.s. (datum narození) ___________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ: Bez uhrazení poplatku za zkoušku do termínu ukončení řádné registrace nebude kandidát ke zkoušce zaregistrován!
TERMÍNY PÍSEMNÝCH ČÁSTÍ A CENY ZKOUŠEK
ZKOUŠKA

TERMÍN PÍSEMNÉ
ČÁSTI

TERMÍN ÚSTNÍ
ČÁSTI

ŘÁDNÁ
REGISTRACE
A PLATBA DO:

CENA

POZDNÍ
REGISTRACE
A PLATBA DO:

PB Cambridge English: First for Schools

18.3.2017

18.3.2017

6.2.2017

4 085 Kč

20.2.2017

CENA

4 685 Kč

Písemná i ústní část zkoušky se bude konat v prostorách gymnázia Voděradská
Pozdní registrace umožněna za poplatek 600 Kč + původní poplatek za zkoušku.
Počet pozdních registrací je limitován; konktaktujte zkouškové centrum e-mail: exams@akcent.cz, tel.: 261 109 230.

* Cena zahrnuje měsíční užívání e-learningové přípravy (nevztahuje se na zkoušky YLE). Požadovaný měsíc označte v tabulce viz doplňkové služby.
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PŘIPRAVUJÍCÍ KE ZKOUŠCE (nevztahuje se na zkoušky YLE)
E-learning: cvičení, testy ke zkoušce dle požadované úrovně na 1 kalendářní měsíc ZDARMA (od 1. pracovního dne v měsíci)
Označte požadované měsíce:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Prodloužení E-learningové licence na 1 kalendářní měsíc (od 1. pracovního dne v měsíci). Cena: 100 Kč/měsíc
Označte požadované měsíce:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Konzultace ke zkoušce: zkouška nanečisto, vyhodnocení, doporučení. Cena: 550 Kč

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet konzultací:

Cena celkem:
Cena celkem:

Beru na vědomí a souhlasím s níže uvedenými podmínkami registrace ke zkouškám Cambridge English:
1.

Budu se řídit pravidly stanovenými pro tuto zkoušku a organizačními pokyny, které obdržím od AKCENT IH Prague.

2.

Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů (jméno, datum narození, telefon, e-mail) pro potřeby Cambridge English.

3.

UPOZORNĚNÍ: V den zkoušek (neplatí pro zkoušky YLE) se musí kandidáti prokázat platným průkazem totožnosti (pas, občanský průkaz).
V případě, že kandidát nevlastní žádný průkaz totožnosti, prosím, kontaktujte zkouškové oddělení: exams@akcent.cz, tel.: 261 109 230

4.

Beru na vědomí, že v den zkoušky podstoupím povinné fotografování (neplatí pro zkoušky YLE a verze zkoušek „for Schools“), které zajistí
autorizované zkouškové centrum v prostorách, kde se zkoušky konají.
V PŘÍPADĚ, ŽE JE KANDIDÁT MLADŠÍ NEŽ 15 LET, DÁVÁM SOUHLAS S POŘÍZENÍM JEHO FOTOGRAFIE PRO POTŘEBY CAMBRIDGE ENGLISH.*

5.

Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny Cambridge English, termíny ústních částí jsou určovány místně.
Celkový rozpis zkoušek obdržíte nejpozději do 5 dnů od ukončení registrace k počítačové verzi zkoušek a do 21 dnů po ukončení registrace
k papírové verzi zkoušek.

6.

Pokud neobdržíte rozpis zkoušky v námi uvedeném termínu, je Vaší povinností AKCENT IH Prague obratem kontaktovat.

7.

Přihláška na zkoušku je závazná. Po ukončení tzv. řádné registrace není možné zkoušku přeložit na pozdější termín nebo měnit úroveň
zkoušky.

8.

Poplatek se nevrací v případě odstoupení od zkoušky nebo jejího nesložení. V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části
zkoušky z důvodu nemoci a do sedmi dnů od data písemné zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50 % registračního
poplatku. Poplatek za zkoušku lze vrátit ve 100% výši do ukončení řádného registračního období.

9.

V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky (např. poruchy učení, sluchové či zrakové vady apod.) informujte AKCENT IH Prague
nejpozději do konce řádného registračního období. Všechny žádosti musí být doloženy potvrzením od lékaře — specialisty.

10. Všechny části Vaší zkoušky zůstávají majetkem Cambridge English a nejsou touto organizací poskytovány k nahlédnutí.
11. AKCENT IH Prague se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet kandidátů.
12. AKCENT IH Prague se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel Cambridge English Language Assessment. AKCENT IH Prague
upozorňuje, že není zodpovědný za jakékoli změny, ke kterým dojde z důvodů, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledky
přerušeny, zrušeny nebo odloženy, AKCENT IH Prague se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.
13. Vámi uvedené osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu AKCENT IH Prague a za účelem Vaší registrace ke zkoušce Cambridge
English.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím zaslat na níže uvedenou adresu (elektronicky nebo poštou):
AKCENT IH Prague, Examination Services, Bítovská 5, 140 00 Praha 4, Mob.: 606 047 649, Email: exams@akcent.cz

Datum
FO_PO70_1_Registrace ESOL_template_r1_NEVEREJNY_140415

Podpis/*SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

