PŘIHLÁŠKA NA CAMBRIDGESKOU JAZYKOVOU ZKOUŠKU YOUNG LEARNERS
Základní škola, Praha 13, Mládí 135
REGISTRACE na zkoušku 8. března 2018
Osobní údaje kandidáta:
Příjmení Jméno:
Datum narození:
Škola:
Výběr zkoušky:
(zaškrtněte svou volbu)

Poplatek za zkoušku:

Mateřský jazyk:
ZŠ, Praha 13, Mládí 135 Třída:
YLE STARTERS
YLE MOVERS
YLE FLYERS
YLE STARTERS:
YLE MOVERS:
YLE FLYERS:

1 450,- Kč
1 450,- Kč
1 450,- Kč

Poplatek za zkoušku mohl být snížen oproti plné výši 1550,- Kč, díky učitelům ZŠ Mládí, kteří
se v rámci programu Addvantage vzdali práva na odměnu ve prospěch kandidátů.

Způsob platby:

Bankovním převodem na účet naší školy. Pokyny k platbě, číslo účtu a variabilní
symbol dostanete po odevzdání přihlášky včas od školy. Do zprávy uveďte jméno
kandidáta. Specifický symbol: datum narození kandidáta ve tvaru: rrrrmmdd.

Podmínky registrace:
1. Kandidát bude zaregistrován pouze s platnou přihláškou, podepsanou zákonným zástupcem žáka.
2. Závaznost přihlášky: Přihláška na zkoušku je závazná. Zkoušku nelze zrušit, přeložit na pozdější termín ani
měnit na jiný stupeň.
3. Vrácení 50% poplatku za zkoušku: Nárok vzniká kandidátovi, který se nemohl zúčastnit zkoušky z důvodu
nemoci. Žádost, doložená lékařským potvrzením musí být dodána do registračního místa (ZŠ Mládí) nejpozději do
7 dnů po konání zkoušky. Na pozdější žádosti nebo žádosti bez lékařského potvrzení nebude brán zřetel.
4. Odstoupení od zkoušky: V takovém případě nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku.
5. Zvláštní požadavky na průběh zkoušky: V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky, informujte
příslušné registrační místo (ZŠ Mládí) do konce registračního období. Všechny žádosti musí být doloženy
potvrzením od lékaře – specialisty.
6. Zajištění zkoušky: British Council ve spolupráci se ZŠ Mládí se zavazují, organizačně zajistit zkoušku v ZŠ, Praha
13, Mládí 135 za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců.
7. Materiály ze zkoušky: Po zkoušce jsou všechny materiály odeslány na hodnocení do University of Cambridge
ESOL a nejsou poskytovány k nahlédnutí.

SOUHLAS
Jako zákonný zástupce chci své dítě přihlásit na zvolenou zkoušku a potvrzuji, že:
1. Jsem seznámen/as podmínkami registrace a budu se řídit pravidly stanovenými pro zvolenou zkoušku a
organizačními pokyny British Council a ZŠ, Praha 13, Mládí 135.
2. Jsem seznámen/a s průběhem zkoušky od registrace až po obdržení certifikátu a souvisejícími termíny.
3. Souhlasím s poskytnutím osobních údajů mého dítěte (jméno, datum narození) University of Cambridge ESOL
za účelem registrace ke zkoušce.
Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu British Council a za účelem registrace ke
zkoušce University of Cambridge English for Speakers to Other Languages.
Podpis zákonného
zástupce kandidáta:

DATUM:

Přihlášku doručte do 5. ledna 2018 do školy.
(třídnímu učiteli, učiteli angličtiny nebo zástupci ředitele pro 1. stupeň).

