JELENTKEZÉSI LAP / APPLICATION FORM
Cambridge English: Young Learners (YLE)
Ezt a részt az intézmény tölti ki / This part is filled in by the institution:
Vizsgahelyszín /
Exam venue:
Vizsgaidőpont /
Exam date:

Melyik vizsgára jelentkezik? Kérjük a megfelelőt aláhúzni. /
Which exam are you registering the candidate for? Please underline.
Starters

Movers

Flyers

A vizsgázó adatai / Candidate details:
Kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL kitölteni. / Please fill in using BLOCK CAPITALS.
Keresztnév / First name:
Vezetéknév / Surname:
Születési idő / Date of Birth:
Nem / Gender:

____ (NN/DD) / _____ (HH/MM) / _______ (ÉÉÉÉ/YYYY)
Férfi / Male –

Nő / Female

E-mail:
Levelezési cím / Address:
Város / City:
Irányítószám / Postcode:
Szülő telefonszáma /
Parent’s mobile number:
Igényel-e számlát?* /
Would you like an invoice?*

Igen / Yes – Nem / No

* Számlaigényléssel kapcsolatban további információt ld. a túloldalon. /
For invoice requests, please see further information overleaf. /

Nyilatkozat / Declaration:
Aláírásommal igazolom, hogy megértettem és elfogadom a Cambridge English Vizsgaszabályzatát és a British Council Adatvédelmi Tájékoztatóját (ld. honlapunk ’Jelentkezés a
Cambridge vizsgára’ és ’Adatvédelmi szabályzat’ részeit: www.britishcouncil.hu).
With my signature below I acknowledge that I understand and agree to comply with the
regulations of Cambridge English and the Data Protection policies of the British Council (see
’How to register’ and ’Privacy and terms’ on our website: www.britishcouncil.hu).
Dátum/Date:_____________________ Aláírás/Signature:____________________________

FONTOS INFORMÁCIÓ SZÁMLAIGÉNYLÉSRŐL
Külső intézményeknél tartott Cambridge English gyermekvizsgák esetén a vizsgadíj befizetésére csak
banki átutalással van lehetőség (ez alól kivételt képez az a körülmény, ha az intézmény maga szedi
be a vizsgadíjakat és azokat egy összegben utalja át a British Council számlájára – ebben az esetben
a számlaigénylésről kérjük, egyeztessen az intézménnyel).
Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem áll módunkban számlát kiállítani, ha a befizetés már megtörtént,
így amennyiben számlát szeretne igényelni, kérjük, jelezze ezt a fenti táblázatban, de addig NE utalja
át a vizsgadíjat, amíg a számlát meg nem kapta. A kiállított számlán a British Council minden
esetben feltünteti a vizsgázó nevét, a vizsga típusát és dátumát. A fentiekben megadott adatokon
kívül számla igényléséhez kérjük, adja meg a lenti táblázatban kért adatokat.
FONTOS: A banki átutaláshoz szükséges adatokat alább találja. Ha számlát igényelt, a banki
átutaláskor a megjegyzés/közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat: vizsgatípus,
dátum, vizsgázó neve, a számla sorszáma (pl. Starters, 2017.12.31. Példa Anna, 90123456). Ezen
adatok feltüntetésének hiányában előfordulhat, hogy befizetése nem kerül azonosításra és
jelentkezése így nem lesz érvényes.
IMPORTANT INFORMATION ON INVOICE REQUESTS
In the case of Cambridge English Young Learners exams held at external institutions, exam fees can
only be paid by bank transfer (except if the institution collects the fees itself and transfers it to the
British Council in one sum – in this case please consult the institution about invoicing).
Please note that we are unable to issue an invoice if payment has already been made, so if you wish
to receive an invoice of the exam fee, please indicate this in the table above, but please do NOT
transfer the exam fee until you have received the invoice. On the invoice issued by the British
Council, we always state the name of the candidate, the exam type and exam date. In addition to the
information give on the previous page, please also fill in the table below.
IMPORTANT: please see the bank details for the bank transfer below. If you requested an invoice, in
the Reference/Payment details section please include the following: exam type, exam date, candidate
name, invoice number (e.g. Starters, 2017.12.31. John Doe, 90123456). Without including these
details, your payment may not be identified correctly and thus your registration may not be
completed.

SZÁMLAIGÉNYLŐ ADATAI / INVOICE DETAILS:
Számlaigénylő neve /
Name to appear on invoice:
Számlaigénylő pontos címe /
Address to appear on invoice:
Elérhetőség /

Telefon/Telephone: ________________________________

Contact details:

Email: __________________________________________

Elfogadja-e az aláírással és pecséttel ellátott számla szkennelt példányát? (Ebben az esetben a
számlát ímélen küldjük ki és a vásárló papír alapú számlapéldányát is a British Council őrzi meg.) /
Do you accept a sscanned copy of the invoice (with signature and stamp)? (In this case, the
hard copy of the customer invoice is kept by the British Council.)
Igen / Yes

Nem / No

BRITISH COUNCIL BANKI ADATOK / BRITISH COUNCIL BANK DETAILS:
-

-

Számlaszám / Account number: Citibank Zrt. 10800007-77237006-00000000
Számlatulajdonos / Account holder: British Council Hungary
Cím / Address: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

