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ul.Powroźnicza 5, 33-100 Tarnów 

tel. 14 628 68 00 
 exams@brytania.com.pl 

Niniejszy regulamin dotyczy testów Cambridge Young Learners English Test (YLE): organizowanych przez 
Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment PL038 Brytania School of 
English w Tarnowie (dalej jako Centrum Egzaminacyjne) dla kandydatów rejestrujących się indywidualnie. 

I. REJESTRACJA NA EGZAMIN 

Rejestracja na ww. egzaminy prowadzona jest zgodnie z kalendarzem sesji i cennikiem testów Cambridge 
English YLE. 

KALENDARZ SESJI 
Egzamin Rejestracja na egzamin Data egzaminu 

Cambridge English: YLE Starters 04.04.2018 25.05.2018 

Cambridge English: YLE Movers 04.04.2018 25.05.2018 

Cambridge English: YLE Flyers 04.04.2018 25.05.2018 

CENNIK TESTÓW  
Egzamin Cena 
Cambridge English: YLE Starters 260 pln 

Cambridge English: YLE Movers 260 pln 

Cambridge English: YLE Flyers 260 pln 

Aby zarejestrować się na egzamin należy: 

1. Pobrać z Centrum Egzaminacyjnego lub ze strony www.brytania.com.pl (zakładka Centrum Egzaminacyjne, 
rejestracja indywidualna) następujące dokumenty: 

• Formularz rejestracji indywidualnej na test Cambridge English YLE,  

• Regulamin testów Cambridge English YLE dla kandydatów rejestrujących się indywidualnie, 

• YLE  Notice to candidates,  
2. Wnieść opłatę egzaminacyjną:  

• gotówką w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego Brytania PL038 ul.Powroźnicza 5 w Tarnowie  
lub  

• przelewem na konto: Brytania School of English, ul.Ogrodowa 12, 39-200 Dębica Bank ING BSK S.A. 
O/Dębica Konto: 12 1050 1836 1000 0092 4592 4213. W tytule przelewu należy umieścić  następujący 
opis: imię i nazwisko osoby zdającej test oraz nazwa testu np. Ewa Kowalska – YLE Movers  

3. W terminie rejestracji dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego: 

• czytelną kopię dowodu wpłaty (w przypadku wpłaty przelewem), 

• formularz rejestracji indywidualnej, 
Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:  

• bezpośrednio do Centrum Egzaminacyjnego Brytania w Tarnowie, ul.Powroźnicza 5,  

• przesyłką pocztową na adres j.w., z dopiskiem „CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS”. Przesyłka musi 
dotrzeć do Centrum Egzaminacyjnego do dnia zakończenia zapisów na daną sesję. W przypadku 
dostarczenia przesyłki po tym terminie rejestracja możliwa jest tylko na następną sesję.  

Wszystkie warunki: wpłata i terminowe dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. I.2. i I.3. 
podpisanych przez właściwą osobę muszą być spełnione łącznie.  

UWAGA!  

• sam fakt wpłaty na konto lub gotówką nie oznacza zarejestrowania na egzamin;  

• sam fakt dostarczenia formularza rejestracji bez dowodu wpłaty, nie oznacza zarejestrowania na 
egzamin;  
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II. SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA 

1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
Rodzice dzieci wymagających szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinni wpisać ten 
fakt na fromularzu rejestracyjnym oraz złożyć dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego następujące dokumenty 
przed terminem zakończenia rejestracji: 

• zaświadczenie lekarskie  

• wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień (do pobrania w Centrum 
Egzaminacyjneym lub na stronie www.brytania.com.pl, zakładka Centrum Egzaminacyjne) 

2. DYSLEKSJA 
Rodzice, którzy chcą ubiegać się o wydłużenie czasu części pisemnych o 25% dla swoich dzieci z powodu 
dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny wpisać  ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz dostarczyć do 
Centrum Egzaminacyjnego następujące dokumenty przed terminem zakończenia rejestracji: 

• zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi: 
o być nie starsze niż 2 lata licząc od daty części pisemnej testu 
o zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii 
o zawierać nazwy testów zastosowanych do diagnozy 

• wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień (do pobrania w Centrum 
Egzaminacyjneym lub na stronie www.brytania.com.pl, zakładka Centrum Egzaminacyjne) 

Po zakończeniu rejestracji dokumenty  związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane. 
Osoby, które wstępnie zgłosiły swoje potrzeby w trakcie rejestracji, lecz nie dostarczyły w terminie wymaganych 
dokumentów, nie otrzymają szczególnych udogodnień podczas sesji. 

III. ZMIANY PO REJESTRACJI / ZWROT OPŁAT ZA TEST 

1. Opłata za test nie może być przenoszona na inny test lub na test w innym terminie. 
2. Nie ma możliwości zmiany terminu testu. 
3. W przypadku gdy liczba kandydatów zarejestrowanych na dany test nie osiągnie minimum określonego przez 
Cambridge English Language Assessment, Centrum Egzaminacyjne zwróci kandydatom wniesioną przez nich 
opłatę za test.  
4. Po zakończeniu rejestracji na testy zwrot opłaty za test nie jest możliwy. Wyjątkiem jest nieobecność na teście 
z przyczyn zdrowotnych. W takim przypadku  zwrotowi podlega 60% wpłaconej kwoty za test. W celu uzyskania 
zwrotu należy przedłożyć w Centrum Egzaminacyjnym oryginał zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie powinno być 
wystawione na wniosku o zwrot z powodów medycznych dostępnym w Centrum Egzaminacyjnym lub na 
www.brytania.com.pl (zakładka Centrum Egzaminacyjne) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od daty 
testu pisemnego dla danej sesji, określonej w kalendarzu sesji. 

V. PRZEBIEG TESTU 

Testy odbywają się w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego lub w innych salach wyznaczonych przez Centrum 
Egzaminacyjne.  

Na każdą część testu należy stawić się: 

• 20 min przed czasem rozpoczęcia testu (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni do sali 
egzaminacyjnej), 

• z zestawem kredek (żółta, pomarańczowa, czerwona, różowa, niebieska, fioletowa, zielona, brązowa, 
szara, czarna), 

• z ołówkiem, długopisem, gumką i temperówką. 
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UWAGA!  
• Na egzamin zabronione jest przynoszenie smartwatchy, tabletów, laptopów, dyktafonów, 

odtwarzaczy CD/MP3/MP4 i innego sprzętu elektronicznego.  
• Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i oddane do depozytu 

obsłudze egzaminu NA CAŁY CZAS JEGO TRWANIA WRAZ Z PRZERWAMI.  
• W czasie trwania całego testu kandydat może mieć przy sobie jedynie: dokument tożsamości, 

ołówek, gumkę i długopis.  
• W trakcie trwania testu zabronione jest jakiekolwiek komunikowanie się z innymi zdającymi lub 

próby odpisywania od innych zdających.  
• W trakcie testu niedozwolone jest jedzenie i picie (wyjątkiem jest niegazowana woda mineralna w 

małej, plastikowej, przezroczystej butelce).  
• Prosimy o nieprzynoszenie przedmiotów wartościowych.  

Kandydaci, którzy nie zastosują się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowani.  
Dyskwalifikacja wiąże się z nieujawnieniem przez Cambridge English Language Assessment wyników 
testu.  

Wszelkie uwagi  dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby  prowadzącej dany test natychmiast 
po jego zakończeniu. 

VI. WYNIKI TESTU 

1. Każde dziecko, które weźmie udział w trzech częściach testu otrzyma certyfikat. Za każdą część testu można 
uzyskać maksymalnie 5 punktów, co daje łącznie 15 punktów za cały test. Wyniki zostaną przedstawione na 
certyfikacie graficznie – w postaci tarcz. Te dzieci, które uzyskają łącznie przynajmniej 10 tarcz, mogą 
przygotowywać się do testu na wyższym poziomie zaawansowania. 

2. Testy YLE sprawdzane są przez Cambridge English Language Assessment i nie ma możliwości wglądu w 
prace kandydatów. 

3. Certyfikaty będą dostępne do odbioru osobistego przez rodzica / przedsatwiciela ustawowego w Centrum 
Egzaminacyjnym po około czterech tygodniach od daty testu.   

4. O wynikach nie informujemy telefonicznie, ani pocztą elektroniczną.  

5. Certyfikaty przechowywane są w Centrum Egzaminacyjnym przez dwa lata licząc od daty pierwszej możliwości 
ich odbioru. Po tym terminie dokumenty te są niszczone. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CENTRUM EGZAMINACYJNEGO 

1. Brytania School of English w Tarnowie jest Centrum Egazminacyjnym autoryzowanym przez Cambridge 
English Language Assessment i wykonuje usługi egzaminacyjne oferowane przez tę instytucję. Centrum 
Egzaminacyjne odpowiedzialne jest za przeprowadzenie egzaminów zgodnie z procedurami Cambridge 
English Language Assessment. 

2. Brytania School of English nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z przyczyn 
nieleżących po stronie Brytania School of English oraz okoliczności, na które Brytania School of English nie 
ma wpływu. Dotyczy to w szczególności niezawinionych przez Brytania School of English przerw czy 
opóźnień w przebiegu egzaminu, odwołania egzaminu, jak również opóźnień w podaniu wyników. 

3. W każdym przypadku Brytania School of English dołoży starań, aby jak najszybciej usunąć ewentualne 
zakłócenia i nieprawidłowości oraz przywrócić przebieg realizacji usługi egzaminacyjnej. Ewentualna 
odpowiedzialność Brytania School of English ogranicza się do umożliwienia przystąpienia do egzaminu w 
innym terminie lub zwrotu opłaty egzaminacyjnej. 

4. Brytania School of English zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, a jego zmiany 
stają się obowiązujące w momencie ich publikacji na stronie www.brytania.com.pl. 

 
Tarnów, 20.02.2018 
 


