REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ASSESSMENT ADMISSIONS TESTING
PRZEPROWADZANYCH PRZEZ
PLATYNOWE CENTRUM EGZAMINACYJNE CAMBRIDGE ENGLISH LANG LTC PL090
DLA KANDYDATÓW INDYWIDUALNYCH
1. Usługę egzaminacyjną opisaną w tym regulaminie świadczy Firma Lang LTC Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, 02-081 ul. Sędziowska 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516393, NIP:
7010433106, poprzez Centrum Certyfikacji Językowej LANG dla Dzieci i Młodzieży będące
niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
m. st. Warszawę pod numerem 115 Pz. oraz Centrum Certyfikacji Językowej LANG dla Dorosłych
będące niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez m. st. Warszawę pod numerem 1177 K.
2. Rejestracja
Aby zapisać się na egzamin Cambridge Assessment Admissions Testing w roku szkolnym 2018/2019
w Lang LTC w Warszawie należy w terminie zapisów na dany egzamin dostępnym na stronie
www.egzaminy-cambridge.pl wykonać następujące czynności:
o Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.egzaminy-cambridge.pl
o Wnieść opłatę w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi na stronie
www.egzaminy-cambridge.pl.
o Do dnia podanego na stronie www.egzaminy-cambridge.pl dostarczyć niżej
wymienione dokumenty osobiście lub przysłać e-mailem na adres
egzaminy@lang.com.pl
a) wypełniony formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.egzaminycambridge.pl;
b) kopię dowodu wpłaty;
c) w przypadku osób niepełnosprawnych, odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz
wniosek o przyznanie specjalnych udogodnień.
Zgłoszenia przysłane po terminie rejestracji oraz dokumenty niekompletne nie zostaną
uwzględnione.
Informacja o terminach egzaminów dostępna jest na stronie www.egzaminy-cambridge.pl.
Kandydaci, którzy do dwóch tygodni przed egzaminem nie otrzymają zawiadomienia o miejscu
egzaminu, proszeni są o kontakt na adres egzaminy@lang.com.pl lub telefonicznie na numer 22 243
04 56
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Cennik egzaminów Cambridge Assessment Admissions Testing w Platynowym Centrum
Egzaminacyjnym Cambridge English Lang LTC w okresie 06.08.2019 – 31.03.2020

TEST

CENA w PLN

BMAT

600 PLN

BMAT Late entry fee

870 PLN

INNE TESTY W TYM CAT, ELAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT, PHIL, TSA,
PRE-INTERVIEW ASSESSMENT

295 PLN

TMUA Standard fee

500 PLN

TMUA Late entry fee

685 PLN

Odwołanie od egzaminu BMAT

260 PLN

Odwołanie od egzaminu TMUA

255 PLN

a. Zwrot opłaty egzaminacyjnej
- Zwrotowi podlega 100 % podstawowej ceny egzaminu jeżeli kandydat, który zarejestrował się
drogą elektroniczną i opłacił egzamin przelewem lub za pomocą płatności on-line rezygnuje z
egzaminu w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość tj. od dnia wniesienia
opłaty egzaminacyjnej. Prawo to wygasa jeśli przez zgłoszeniem rezygnacji kandydat przystąpił
do którejkolwiek części egzaminu. Prawo do ww. zwrotu nie przysługuje również w przypadku
dokonania płatności kartą płatniczą lub gotówką w centrum.
- Zwrotowi podlega 80% podstawowej ceny egzaminu, jeżeli kandydat był nieobecny na
egzaminie z przyczyn zdrowotnych pod warunkiem przedstawienia przez kandydata oryginału
zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie należy przesłać do Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC (Al.
Niepodległości 217 lok. 8, 02-087 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
kalendarzowych od daty egzaminu. Następnie Centrum Egzaminacyjne Lang LTC składa wniosek
w Cambridge Assessment English, a zwrot pieniędzy następuje w ciągu 30 dni.
- Zwrotowi podlega 100% ceny egzaminu, jeżeli sesja egzaminacyjna nie może się odbyć, bo nie
zebrała się minimalna liczba kandydatów, a kandydat nie chce podchodzić do egzaminu w innym
terminie.
b. Formy płatności
- Przelew tradycyjny: na nr konta na nr konta 61 1090 1870 0000 0001 3458 1763, Lang LTC Sp. z
o.o., ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa.
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz symbol testu i termin sesji
egzaminacyjnej.
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4. Sesja egzaminacyjna
Na każdą część egzaminu należy stawić się minimum 15 minut przed podanym czasem rozpoczęcia
komponentu z ważnym dokumentem tożsamości (aktualny, imienny dokument ze zdjęciem) i z
przyborami do pisania.
a. Niedozwolone przedmioty
Na sesję egzaminacyjną niedozwolone jest przynoszenie wszelkich urządzeń i czytników
elektronicznych, w szczególności dyktafonów, laptopów, tabletów, smartfonów i telefonów
komórkowych.
Podczas sesji kandydatów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i
innych urządzeń elektronicznych, zarówno w trakcie egzaminu, jak i pomiędzy jego
poszczególnymi komponentami. Przed rozpoczęciem egzaminu wyłączone i podpisane telefony
kandydaci muszą zdeponować u pracownika Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC, który
przechowa je i zwróci po zakończeniu ostatniego komponentu egzaminu. Jeśli zależałoby
Państwu na uniknięciu tej procedury, bardzo prosimy o rozważenie pozostawienia wymienionych
sprzętów w domu.
b. Dyskwalifikacja
Osoba prowadząca sesję egzaminacyjną ma prawo zdyskwalifikować kandydata, jeżeli ten nie
respektuje zasad obowiązujących podczas egzaminu, w tym szczególnie jeżeli wykonuje pracę w
jakikolwiek sposób niesamodzielnie lub korzysta z urządzeń elektronicznych.
Kandydaci, którzy spóźnią się na egzamin, mogą nie być do niego dopuszczeni i nie przysługuje
im zwrot opłaty egzaminacyjnej.
5. Wyniki egzaminów
1. Wyniki egzaminu BMAT będą dostępne 22 listopada 2019 na stronie internetowej Cambridge
Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w dniu
egzaminu. Reklamacje wyników egzaminu BMAT można zgłaszać w nieprzekraczalnym
terminie do 30 listopada 2019. Usługa ta jest płatna.
2. Wyniki egzaminu TMUA będą dostępne 27 listopada 2019 na stronie internetowej
Cambridge Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w
dniu egzaminu. Reklamacje wyników egzaminu TMUA można zgłaszać w nieprzekraczalnym
terminie do 5 grudnia 2019. Usługa ta jest płatna.
3. Wyniki egzaminów ELAT i TSA będą dostępne 13 stycznia 2020 na stronie internetowej
Cambridge Assessment Admissions Testing, do której login i hasło kandydaci otrzymają w
dniu egzaminu.
4. W przypadku pozostałych egzaminów zapraszamy na stronę internetową Cambridge
Assessment Admissions Testing gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat
wyników www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/
5. Informacji o wynikach nie można uzyskać telefonicznie.
6. Prace egzaminacyjne oceniane są przez Cambridge Assessment Admissions Testing i nie są
udostępniane kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.
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6. Reklamacje
a. Odpowiedzialność Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC
Centrum Egzaminacyjne Lang LTC zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką
jakość świadczonych usług egzaminacyjnych. Centrum Egzaminacyjne Lang LTC nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości w usługach, spowodowane czynnikami niezależnymi. W
przypadkach niezależnych od organizatorów, opóźnień lub przerw w trakcie egzaminów albo ich
odwołania, a także opóźnień w dostarczeniu przez Cambridge Assessment English wyników,
Centrum Egzaminacyjne Lang LTC dołoży wszelkich starań, żeby zminimalizować niedogodności.
Centrum Egzaminacyjne Lang LTC nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi, które
biorą udział w sesji egzaminacyjnej oraz za rzeczy przynoszone na sesję.
b. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany
egzamin z ramienia Centrum Egzaminacyjnego Lang LTC i zgłaszać w miarę możliwości na bieżąco
swoje zastrzeżenia, a najpóźniej natychmiast po zakończeniu egzaminu. W przypadku
komponentu Listening uwagi należy zgłaszać po wysłuchaniu nagrania próbnego.
Uwagi i reklamacje dotyczące sesji egzaminacyjnej można też zgłaszać mailowo pod adresem:
egzaminy@lang.com.pl w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych od daty egzaminu.
c. Reklamacje wyników egzaminu BMAT można zgłaszać do LANG LTC w nieprzekraczalnym
terminie do 29 listopada 2019 do godziny 15:00. Usługa ta jest płatna. Koszt usługi to 260
złotych.
d. Reklamacje wyników egzaminu TMUA można zgłaszać do LANG LTC w nieprzekraczalnym
terminie do 4 grudnia 2019 do godziny 12:00. Usługa ta jest płatna. Koszt usługi podany to 255
złotych.
e. Formularz odwołania od wyniku egzaminu dostępny jest na życzenie. Prosimy o kontakt
egzaminy@lang.com.pl.

7. Dane teleadresowe
a. Adres siedziby: ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa
b. Adres korespondencyjny: Al. Niepodległości 217 lok. 8, 02-087 Warszawa
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