
 

 

       

 

 

 

 

                                                                                    
 
 
 
 

              PŘIHLÁŠKA KE CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM 
 

Cambridge Exams Center, s.r.o., se sídlem Zámecké náměstí 47, Frýdek-Místek, 738 01, IČ: 28639910, telefon: 
+420 776/283113, e-mail: info@cambridgecenter.cz prohlašuje, že právoplatným držitelem licence na konání zkoušek 
Cambridge English, vydávaných University of Cambridge. 
 

Pole označené * jsou povinné, přihlášku prosím vyplňte hůlkovým písmem. 

OSOBNÍ ÚDAJE KANDIDÁTA 

 
Příjmení*     Pohlaví          muž           žena 
 
 

Jméno*      Datum narození (DD/MM/RR) *     
  
Ulice*      Telefon *  
     
Město *      Email *      
 
 

Poštovní kód *  
     

KDE JSTE SE O ZKOUŠCE DOZVĚDĚLI?         
 

 
      škola (jméno)       Billboard           jiný (upřesněte)        Internet                kamarád 

 
 
 

TYP KANDIDÁTA: 

 

      interní (studenti LA, nebo Cambridge Ex. Center)       extérní (uveďte školu) …………….            soukromý  
 
 
 
 

TYP A DATUM ZKOUŠKY (označte vhodné políčko křížkem) 

 

Zkouška Varianta      Termín zkoušky: ……………………………. 
 KET  Computer Based   Paper Based 
 PET  
 FCE   
 CAE     
 CPE* 

  Obtížnost 

 YLE*   Starters   Movers   Flyers       
 BEC**  Preliminary  Vantage   Higher 

         
* pouze ve variantě paper based 
** je nutné zadat i variantu zkoušky (computer/paper based) 
       

POPLATKY ZA ZKOUŠKU 

 

KET / KET for Schools 3 090 CZK                  BEC Preliminary    3 190 CZK  
PET / PET for Schools 3 190 CZK   BEC Vantage    4 790 CZK  
FCE / FCE for Schools 4 790 CZK   BEC Higher    5 090 CZK  
CAE   4 990 CZK   YLE Starters    1 650 CZK  
CPE   5 090 CZK   YLE Movers    1 650 CZK  
       YLE Flyers    1 650 CZK  

Upozornění 
Cambridge Exams Center podnikne všechny přiměřené kroky pro zajištění kontinuity služeb. Rádi bychom vás upozornili, že nemůžeme nést 
zodpovědnost za jakákoliv přerušení způsobená okolnostmi mimo naši kontrolu. Pokud budou zkoušky nebo jejich výsledky přerušené, 
zrušené nebo opožděné, budeme usilovat o navrácení se k našemu standardu v co nejkratší době. Cambridge Exams Center umožní vrácení 
registračního poplatku, nebo opakovaní zkoušky v jiném termínu. 
 

Přihlášku je nutné podepsat z druhé strany! 

mailto:info@cambridgecenter.cz


 

 

       

 

 

 

 

                                                                                    
 
 
 
 

              PŘIHLÁŠKA KE CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM 
 

    

PODMÍNKY REGISTRACE 
1.Registrace je platná v případě, že je přihláška řádně vyplněna, podepsána, poplatek za zkoušku řádně a včas uhrazen a kopie dokladu o zaplacení přiložena 
k přihlášce a přihláška je v termínu zaslána jako scan e-mailem nebo poštou na adresu Cambridge Exams Center s.r.o. (dále jako CEC). Kandidát může odstoupit 
od smlouvy do doby, než je provedena ze strany CEC registrace kandidáta u University of Cambridge. Zákonná lhůta pro využití práva na odstoupení od smlouvy 
je 14 dnů.  Kandidát tímto výslovně žádá a souhlasí, aby k jeho registraci k zvolené zkoušce došlo ještě ve lhůtě pro možnost odstoupení od smlouvy ze strany 
kandidáta.  Kandidát bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 
2. Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny Cambridge Assessment English a nelze je měnit. Termíny ústních částí určuje CEC.  
3. Potvrzení o registraci a přesném čase zkoušky obdržíte e-mailem, zpravidla jeden týden před konáním zkoušky. V případě, že potvrzení neobdržíte do 
stanoveného termínu, neprodleně kontaktujte CEC.  
4. Přihlášení na zkoušku je závazné. Není možné zkoušku zrušit či měnit na jiný termín.   
5. V případě, že kandidát onemocní, má nárok na vrácení 50% poplatku za zkoušku. Kandidát musí v tom případě podat písemnou žádost na CEC, a to do 
nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky. U žádosti musí být přiloženo lékařské potvrzení o nemoci a nemožnosti vykonání zkoušky. Na pozdější žádosti 
nebo žádosti bez vyjádření lékaře nebude brán zřetel.   
6. V případě, že se kandidát nedostaví na zkoušku nebo zkoušku nesloží, nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za zkoušku.  
7. V případě zvláštních požadavků na průběh zkoušky je nutné kontaktovat CEC, a to před koncem registrace.  
8. CEC se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za předpokladu, že je ke zkoušce přihlášen dostatečný počet zájemců. Pokud v příslušném místě 
není dostatečný počet zájemců, CEC si vyhrazuje právo zorganizovat zkoušku v nejbližším místě konání zkoušky nebo zkoušku přesunout na nejbližší možný 
termín konání zkoušky.  
9. Záznamové archy jsou vyhodnocovány Cambridge Assessment English a není možné do nich nahlédnout, ani si pořídit kopie či výpisy. 
10. Ostatní podmínky a informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách Cambridge Exams Center, s.r.o., se kterými byl kandidát seznámen před podpisem 
této přihlášky a s nimiž souhlasí.   
11. Kandidát je dále informován, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz.  Procesní pravidla pro vedení takového to mimosoudního 
sporu jsou uvedena na webových stránkách ČOI, a to na: www.adr.coi.cz.  

SOUHLAS 

Tímto se závazně přihlašuji na výše zvolenou zkoušku a potvrzuji, že: 

1. Souhlasím s podmínkami registrace, jakož i obchodními podmínkami Cambridge Exams Center, s.r.o.  a budu dodržovat předpisy a Cambridge Assessment 

English a Cambridge Exams Center opatření.  

2. Souhlasím s průběhem zkoušky od registrace až po obdržení certifikátu a souvisejícími termíny. 

3. Zavazuji se uhradit řádně a včas poplatek za zkoušku do konce registračního období dle podmínek registrace.  

ZPŮSOB PLATBY 
1. Bankovním převodem: AGYS  Pardubice 
Platba musí být připsaná na náš účet nejpozději v poslední den registrací, a proto je nutné provést platbu alespoň 3 pracovní dny předem. 
2. Hotově: AGYS Pardubice 
 

UPOZORNĚNÍ a INFORMACE OHLEDNĚ PRÁV NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJU 
 

Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o skutečnosti, že společnost Cambridge Exams Center, s.r.o., se sídlem se sídlem Zámecké náměstí 47, Frýdek-Místek, 
738 01, IČ: 28639910, jakožto správce osobních údajů zpracovává údaje po dobu trvání smluvního vztahu se správcem, za účelem pro naplnění této smlouvy. Na 

správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím e-mailu: info@cambridgecenter.cz nebo poštou na adrese sídla 
společnosti. Výše uvedenými způsoby je možné se obracet v relevantních případech na správce za účelem uplatnění těchto práv: právo na přístup k osobním 
údajům, právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány a k jakému účelu, k právu na jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, právo 
vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnění práva na  přenositelnost údajů, právo obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v 
případě, že  správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. 

 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU a POŘÍZENÍM FOTOGRAFIE KANDIDÁTA 

 Souhlasím, aby Cambridge Exams Center, s.r.o., jako správce osobních údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala mé osobní údaje poskytnuté v této 

přihlášce (případně v on-line přihlášce) a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Souhlas uděluji za účelem zajištění a vykonání zvolené zkoušky. Souhlas je udělen bez časového omezení do případného odvolání souhlasu.  

Kandidát dále svým podpisem bere na vědomí a souhlasí, že bude v den konání zkoušky vyfotografován, což je/bude podmínkou účasti na zkoušce. Povinné 

fotografování kandidátů bude probíhat v den zkoušky (zpravidla v den konání ústní části zkoušky). V případě, že kandidát není plnoletý, stvrzuje tento souhlas 

svým podpisem jeho zákonný zástupce (rodič). Tato fotografie bude společně s osobními údaji kandidáta a výsledky jeho zkoušky bezpečně uložena na serverech 

Cambridge Assessment English. Fotografie nebude uveřejněna na jeho certifikátu a bude spolu s ostatními údaji dostupná pouze na webové stránce Online 

Results Verification, kde bude sloužit k ověření dosažených výsledků u zkoušky. Povolení k přístupu na tuto stránku si bude určovat sám kandidát udělením 

přístupových údajů institucím, které o toto budou mít zájem. Vaše osobní údaje budou použity pouze pro interní účely Cambridge Exams Centra s.r.o. a na zápis 

do Cambridge Assessment English.  

Podpis kandidáta: …………………………………………………  Datum: ……………………………… 

http://www.coi.cz/
http://www.adr.coi.cz/
mailto:info@cambridgecenter.cz

