PŘIHLÁŠKA
NA ZKOUŠKU CAMBRIDGE ESOL
Osobní údaje kandidáta
Příjmení:

Email:

Jméno:

Ulice, č.p.:

Datum narození:

Město:

Telefon :

PSČ:

Typ zkoušky

□

FCE

Úhrada zkoušky a způsob platby

□

hotově

□

převodem

□

jiný subjekt – název firmy

číslo účtu: 2200547616/2010
variabilní symbol:
specifický symbol:
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno kandidáta a typ zkoušky.
Důležité! Poplatek za zkoušku musí být připsán na účet Jazykové školy ATHENA nejpozději
v poslední den termínu registrace vybrané zkoušky. Proto je nutné provést platbu alespoň 3
pracovní dny předem.
Poplatek za zkoušku hradí

□

kandidát

Fakturační adresa

IČO

Telefon

DIČ

O Cambridge ESOL zkouškách v Jazykové škole ATHENA jsem se dozvěděl

□

v jazykové škole

□

ve škole

□

od známých

□

jinde:

□

facebook

□

individuálně

□

internet

Ke zkoušce Cambridge jsem se připravoval/a

□

v následující instituci:

Preference dne ústní části zkoušky
Chci se přihlásit na zvolenou zkoušku a potvrzuji, že souhlasím s poskytnutím údajů od Jazykové
školy ATHENA & University of Cambridge ESOL za účelem registrace ke zkoušce.
Beru na vědomí a souhlasím s podmínkami registrace uvedenými na straně 2.

Datum: …………………………

Podpis: ……………………………….
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PŘIHLÁŠKA
NA ZKOUŠKU CAMBRIDGE ESOL
Podmínky registrace
❶.

Registrace ke zkoušce je platná pouze tehdy, je-li podepsaná přihláška a poplatek za zkoušku připsán na
účet školy v řádném termínu registrace. Potvrzení o registraci obdrží kandidáti e-mailem.

❷.

Přihlášku je nutno podat osobně v kanceláři Jazykové školy ATHENA, poštou na adresu školy
(Tovačovského 337, Kroměříž, 767 01), nebo e-mailem jako naskenovanou přílohu na athena@athena.cz

❸.

Veškeré nároky na slevy v podobě kupónů, bonusových karet, výherních soutěží apod. je nutné uplatnit při
podání přihlášky. Na pozdější uplatnění těchto slev nebude brán zřetel. Slevy jsou poskytovány v rámci
marketingových aktivit školy a nevzniká na ně právní nárok. Jednotlivé slevy se nesčítají.

❹.

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech. U zkoušek KET, PET a BEC může ústní část probíhat ve stejný
den jako písemná část. Termíny písemných částí zkoušek jsou pevně stanoveny organizací Cambridge
ESOL a nelze je měnit. O přesném datu konání ústní části zkoušek budou všichni kandidáti informování emailem nejpozději 2 týdny před konáním zkoušky.

❺.

Rozpis zkoušky obsahující všechny informace o konání zkoušky obdrží kandidáti do 21 dnů po skončení
řádného registračního období. Rozpis zkoušky bude rozesílán e-mailem přímo od Cambridge ESOL.
Doporučujeme kandidátům uložit ve svém e-mailu „@cambridgeesol.org“ do seznamu povolených
kontaktů – rozpis zkoušky tak nebude identifikován jako spam. V případě, že neobdržíte rozpis zkoušky
v daném termínu, je Vaší povinností nás neprodleně kontaktovat.

❻.

Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani měnit na jiný typ.
V případě odstoupení od zkoušky po termínu řádné registrace nebo v případě nesložení zkoušky nevzniká
kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.

❼.

V případě, že se kandidát nemohl zúčastnit písemné části zkoušky z důvodu nemoci a do 7 kalendářních
dnů od data písemné části zkoušky předloží lékařské potvrzení, může požádat o vrácení 50 %
registračního poplatku. Žádost bude posouzena organizací Cambridge ESOL. V případě, že tato žádost
nebude organizací Cambridge ESOL uznána, poplatek nebude kandidátovi vrácen, což bude doloženo
zdůvodněním organizace Cambridge ESOL.

❽.

Kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, zruší-li svou registraci ke zkoušce v termínu
řádného registračního období. Požadavek na vrácení poplatku za zkoušku musí být doručen písemně
nejpozději do 12.00 hodin posledního dne registračního období.

❾.

Kandidáti se zdravotním postižením (sluchové nebo zrakové postižení, specifické poruchy učení apod.)
mohou požádat o zvláštní průběh zkoušky. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky nás
prosím informujte v řádném registračním období. Všechny žádosti musí být podloženy odpovídajícím
lékařským potvrzením.

❿.

JŠ ATHENA se zavazuje zajistit průběh a organizaci zkoušky za předpokladu, že je ke zkoušce v daném
termínu přihlášen dostatečný počet kandidátů. Škola si vyhrazuje právo zrušit termín konání zkoušky
v případě, že se na zkoušku nepřihlásí dostatečný počet zájemců. V tomto případě má kandidát právo
zúčastnit se zkoušky v jiném termínu nebo na vrácení 100 % poplatku na zkoušku.

⓫.

Veškeré zkouškové materiály jsou odeslány k hodnocení na University of Cambridge ESOL. Všechny části
zkoušky zůstávají majetkem Cambridge ESOL a nejsou vraceny ani poskytovány k nahlédnutí.

⓬.

Jazyková škola ATHENA se zavazuje zajistit průběh zkoušek podle daných pravidel University of
Cambridge ESOL. Jazyková škola ATHENA upozorňuje, že není zodpovědná za jakékoliv změny, ke
kterým dojde z důvodu, které nelze ovlivnit. Pokud bude zkouška nebo její výsledek přerušeny, zrušeny
nebo odloženy JŠ ATHENA se bude snažit zajistit náhradní služby tak rychle, jak to bude možné.

⓭.

Kandidát bere na vědomí veškeré informace uvedené v tabulce Typy a termíny zkoušek, které se týkají
vybrané zkoušky včetně termínů, kódů a formy zkoušky (zkouška skládaná na papíře nebo na počítači).

⓮.

Svým podpisem kandidát bere na vědomí podmínky registrace a bude se řídit pravidly stanovenými pro
vybranou zkoušku a organizačními pokyny, které obdrží od jazykové školy ATHENA. Dále kandidát
souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů/osobních údajů svého dítěte organizaci Cambridge ESOL za
účelem registrace ke zkoušce a se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů v interní
databázi jazykové školy ATHENA z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
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