Oddělení zkoušek

Souhlas s odchodem dítěte po ukončení zkoušky /
Vyzvednutí dítěte po ukončení zkoušky*
Jméno a příjmení syna/dcery:

Typ zkoušky:

Datum písemné části zkoušky*:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Mobil.:



Děti mladší 11 let nesmí po ukončení zkoušky opustit budovu bez přítomnosti zákonného
zástupce. Dítě si prosím vyzvedněte po ukončení zkoušky.

Pokud se zákonný zástupce nemůže k vyzvednutí dostavit, dává tímto svůj souhlas, aby
syn/dcera byl/a po ukončení písemné a ústní části zkoušky* vyzvednut/a pověřenou osobou.
Pověřená osoba přejímá odpovědnost za dítě v momentu jeho opuštění zkouškové místnosti po
ukončení celé zkoušky.
Jméno a příjmení pověřené osoby:
Mobil.:


Pokud nebudou děti od 11 do 18 let vyzvednuty zákonným zástupcem, mohou po ukončení
zkoušky samostatně opustit budovu pouze tehdy, pokud donesou na každý den zkoušky tento
formulář, řádně vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem.

Já, zákonný zástupce, tímto dávám souhlas své dceři/svému synovi, aby samostatně
opustil/a budovu po ukončení písemné a ústní části zkoušky*.

Podpis zákonného zástupce:

Dne:

*Ústní část zkoušky se může konat v jiných dnech než část písemná. Tento souhlas odevzdá Vaše
dítě při obou částech zkoušky.
Dovolujeme si Vás také upozornit, že v době přestávek i přes podepsaný souhlas nesmí děti mladší 18 let opustit
budovu, a to ani s doprovodem. Budovu smí opustit až po ukončení zkoušky.

Ochrana dětí je odpovědností nás všech.
British Council pokládá ochranu všech dětí, s nimiž pracuje, za svou základní povinnost.

Examinations Services

Consent with child leaving the premises at the end of the examination /
Collection of children at the end of the examination*

Full name of my daughter/son:

Exam type:

Written test date*:

Name and surname of a parent/legal guardian:

Mobile phone:


Children under the age of 11 will not be allowed to leave the premises at the end of the
examination unless accompanied by a parent or legal guardian.

If a parent/legal guardian is unable to collect the child, they hereby give their consent for their
child to be collected by an authorised person after the written and speaking part of the exam*.
The authorised person is responsible for the child from the moment of leaving the exam room
after the end of the exam.
Name and surname of the authorised person:

Mobile phone:



Children between the age 11 and 18 will be only allowed to leave the premises at the end
of the examination if they provide a signed copy of this form on the first day of the
examination*.

I, as a parent/legal guardian, hereby give permission for my daughter/son to leave the
exam premises by themselves at the end of the written test and speaking part*.

Signature of a parent/legal guardian:

Date:

*The speaking exam may take place on a different date. Your daughter/son must hand this
consent form in on both parts of exam.
We inform you that even with signed consent forms candidates under 18 years of age may not leave the premises
(alone or accompanied) during scheduled breaks, but only at the end of the examination.

Child protection is everyone’s responsibility
The British Council has a fundamental duty of care towards all children we work with

