Závazná přihláška na zkoušku C1 Advanced
Ústní část se koná v pátek 14. 5. 2021 a písemná část se koná v sobotu 15. 5. 2021 v Brně. Časový
harmonogram Vám bude zaslán na Váš e-mail partnerskou školou. Zkoušky se budou konat za
hygienických a dalších podmínek platných v době konání zkoušky. Aktuální informace o opatřeních Vám
budou zaslány před zkouškou elektronicky.
K ústní části jdou vždy nejméně dva kandidáti. Můžete se domluvit s kamarádem /kamarádkou, jméno
kamaráda uveďte na přihlášce.
Elektronicky vyplňte přihlášku a zašlete e-mailem na konecna@oahstrebic.cz nejpozději do 5. 4. 2021.
Cena zkoušky je 4490 Kč. Pokud jste konali MOCK test na jaře 2021, tak se z ceny zkoušky odečítá 150
Kč. Poplatek je třeba uhradit nejpozději do 5. 4. 2021. Poplatek je možné po předchozí dohodě uhradit
hotově ve škole nebo převodem na účet školy. Příslušnou částku pošlete na účet: 3538711/0100, do
textu platebního příkazu napište celé jméno kandidáta, třídu a název zkoušky.
Závazně se přihlašuji ke zkoušce C1 Advanced. Souhlasím se zasláním hromadné přihlášky s níže
uvedenými osobními údaji do zkouškového centra Cambridge Park.

Osobní údaje kandidáta
Typ zkoušky:

Datum písemné zkoušky:

Místo zkoušky:

CAE

15.05.2021

Brno

Jméno

Příjmení:

Speciální požadavky*:

NO
Datum narození:

E-mail:

Telefon:

Platba:

Platící:

MOCK test:

BAT

SCHOOLS

NO

Odeslat certifikát do školy:

Jméno kamaráda k ústní zk.

Třída:

NO
Vyplněním a odesláním formuláře potvrzuji, že jsem byl/byla seznámen/seznámena s Podmínkami registrace
ke zkoušce Cambridge (dokument je zveřejněn na stránkách školy).
Souhlasím se shromažďováním a používáním informací a osobních údajů z hlediska zákona na ochranu
osobních údajů č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zároveň potvrzuji
pravdivost uvedených údajů.
*požadavky (např. specifické poruchy učení, doporučení z poradny ohledně uzpůsobení podmínek) je nutné
dodat s přihláškou, potvrzení nesmí být starší než dva roky:
Tímto jste závazně na zkoušku přihlášeni.
V ……………………………………. Dne…………………………….

