SOUHLAS RODIČE/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIE UCHAZEČE O ZKOUŠKU
CAMBRIDGE ENGLISH MLADŠÍHO 18 LET
PARENT/LEGAL GUARDIAN’S CONSENT WITH THE TEST DAY PHOTO FOR CAMBRIDGE ENGLISH
EXAM TAKER UNDER 18 YEARS OF AGE

Prosím vyplňte / Please fill in:
Jméno kandidáta / Name of the candidate:
Datum narození / Date of Birth:
Název a datum zkoušky / Name and Date of the Exam:

PROHLÁŠENÍ:
S účinností od listopadu 2012 zavedla University of Cambridge Test Day Photo, resp. povinné fotografování
všech kandidátů, kteří skládají zkoušku Cambridge English. V důsledku tohoto opatření musí kandidáti,
kterým je méně než 18 let, předložit souhlas rodičů či zákonných zástupců s pořízením fotografie v den
testu. Fotografie budou umístěny na zabezpečené webové stránce Cambridge ESOL Results Verification
Service a budou dostupné pouze institucím, které si od kandidáta vyžádají vstupní údaje, aby verifikovaly
kandidátův výsledek. Další informace o povinném fotografování naleznete na stránce Co očekávat v den
zkoušky.
Žádáme Vás jako rodiče či zákonného zástupce, abyste svým podpisem na tomto formuláři udělil/a souhlas
s pořízením fotografie kandidáta v den zkoušky.

DECLARATION:
The test Day Photo is a new regulation introduced by the University of Cambridge in order to further enhance
the security and integrity of the Cambridge Exams and the verification of their results. Starting from
November 2012, each candidate will be photographed on the day of the exam. Due to this change, all
candidates under 18 years of age must provide a parent or legal guardian’s consent to be photographed.
The photographs will be stored by the secure Cambridge ESOL Results Verification Service. Only those
institutions, which will be provided with a login by the candidate, will be able to enter the webpage. For
additional information about the Test day Photo please visit our page What to expect on the exam day.

By signing this form you consent and agree that the candidate listed on this form will have their photo taken
on the exam day.

Datum a místo
Date and Place

Podpis / Signature

____________________

____________________

Podepsaný dokument zašlete na adresu / Please send the signed document to english.exams@britishcouncil.cz

