FOTOGRAFOVÁNÍ V DEN ZKOUŠKY
TEST DAY PHOTO

SOUHLAS S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIE UCHAZEČŮ O ZKOUŠKU CAMBRIDGE ENGLISH
MLADŠÍCH 18 LET
TEST DAY PHOTO AUTHORISATION FOR CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS CANDIDATES UNDER
18 YEARS OF AGE
Z důvodu zvyšování bezpečnosti a integrity zkoušek Cambridge English jsou studenti registrovaní na
úroveň First, Advanced nebo Proficiency v den testování fotografováni*. Fotografie je pořízena během
ústní nebo písemné části zkoušky a následně uložena na zabezpečenou webovou stránku Cambridge
English Results Verification Service. Tato stránka https://verifier.cambridgeenglish.org/ je dostupná pouze
registrovaným institucím, které si předem vyžádají souhlas od kandidáta k verifikování výsledku. Další
informace o povinném fotografování naleznete na stránce Co očekávat v den zkoušky.
Žádáme Vás jakožto rodiče či zákonného zástupce, abyste svým podpisem na tomto formuláři udělil/a
souhlas s pořízením fotografie kandidáta v den zkoušky.
In order to further enhance the security and integrity of the Cambridge Exams, all students taking a First,
Advanced or Proficiency exam must have a photo taken on the day of the exam*. A photo is taken on
either speaking or written examination day and stored by the secure Cambridge English Results
Verification Service. This site https://verifier.cambridgeenglish.org/ is accessible by registered institutions
and only when provided with login details by the candidate to verify the result. For additional information
about the Test day Photo please visit our page What to expect on the exam day.
By signing this form you (as a parent or guardian) consent and agree that the candidate listed on this form
will have their photo taken on the exam day.
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* Nařízení se netýká varianty zkoušek „For Schools“.
* This doesn’t include the “For Schools” exams.
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