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PROGRAM PARTNERSKI „A GUARANTEE OF SUCCESS”  

Regulamin 

 

§1 

Przedmiot regulaminu 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie partnerskim  

„A GUARANTEE OF SUCCESS” dla placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz firm i instytucji, które 

rejestrują kandydatów na egzaminy Cambridge English Qualifications w Autoryzowanym Centrum 

Egzaminacyjnym BRITISH CENTRE, zwanym dalej Programem. 

2. Organizatorem Programu jest BRITISH CENTRE Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge 

Assessment English PL251, z siedzibą w Łodzi (91-404) przy ul. Pomorskiej 140. 

3. Celem Programu jest promowanie i popularyzowanie egzaminów Cambridge English 

Qualifications oraz zachęcanie do ich zadawania. 

§2 

Zasady uczestnictwa w programie 

1. Do Programu może przystąpić i w nim uczestniczyć każda placówka edukacyjna, kulturalna, firma 

lub instytucja, w tym w szczególności szkoła państwowa lub publiczna oraz szkoła językowa, zwana 

dalej Uczestnikiem, która deklaruje gotowość popularyzowania egzaminów Cambridge English 

Qualifications wśród swoich słuchaczy oraz gotowość współpracy z BRITISH CENTRE przy zgłaszaniu 

kandydatów do udziału w egzaminach na zasadzie rejestracji grupowej (Block Entry)  

co najmniej pięciu swoich słuchaczy lub pracowników na następujące egzaminy: 

a) General English: A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary, B1 Preliminary for Schools,  

B2 First, B2 First for Schools, C1 Advanced and C2 Proficiency 

b) Business English Certificates: B1 Bussines Preliminary, B2 Bussines Vantage and C1 Bussines 

Higher 

lub co najmniej dziesięciu słuchaczy na egzaminy: 

c) Cambridge Young Learners English Tests: Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers 

2. Do Programu może również przystąpić osoba fizyczna, która deklaruje gotowość popularyzowania 

egzaminów Cambridge English Qualifications oraz gotowość współpracy z BRITISH CENTRE  

przy zgłaszaniu kandydatów do udziału w egzaminach na zasadzie rejestracji indywidualnej. 

3. Potencjalny Uczestnik Programu zgłasza chęć udziału w nim na piśmie (pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną – bc1@british-centre.pl). Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 

a) Pełna nazwa Uczestnika 
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b) Dane teleadresowe (adres, telefon, adres mailowy) 

c) Imię i nazwisko osoby, która upoważniona jest do reprezentowania Uczestnika 

4. W wyniku zgłoszenia po jego weryfikacji przez BRITISH CENTRE zostaje zawarta umowa partnerska 

regulująca wzajemne prawa i zobowiązania. 

5. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie uwarunkowane są dotrzymaniem wszystkich 

terminów wynikających z regulaminów obowiązujących w BRITISH CENTRE Autoryzowane Centrum 

Egzaminacyjne. 

6. Uczestnicy występujący pod tą samą nazwą, ale stanowiący niezależne przedsiębiorstwa  

lub placówki, rejestrujące kandydatów grupowo (Block Entry), na egzamin w różnych lokalizacjach, 

traktowani są jako odrębni uczestnicy Programu. 

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym momencie, przesyłając stosowną 

informację na adres BRITISH CENTRE. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie prawo do otrzymania produktów z oferty,  

do których uprawniony był Uczestnik, wygasa i nie przechodzi na inne instytucje.  

9. Uczestnik Programu w trakcie trwania umowy nie może korzystać z usług innego Centrum 

Egzaminacyjnego Cambridge Assessment English. 

§3 

Korzyści Uczestników z udziału w Programie 

1. Korzyści Uczestników z udziału w Programie uzależnione są od liczby kandydatów 

zarejestrowanych grupowo w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez danego Uczestnika. 

2. Uczestnicy kumulują uzyskiwane korzyści jedynie w okresie danego roku szkolnego. 

3. Korzyści - w zależności od historii danego Uczestnika w Programie – należą do kategorii: 

a) Kategoria pierwsza: STANDARD 

Obejmuje uczestników, którzy w ciągu danego roku szkolnego od chwili przystąpienia do Programu 

zarejestrowali grupowo na egzaminy wymienione w §2 niniejszego regulaminu od 5 do 30 

kandydatów 

 

b) Kategoria druga: PREMIUM 

Obejmuje uczestników, którzy w ciągu danego roku szkolnego od chwili przystąpienia do Programu 

zarejestrowali grupowo na egzaminy wymienione w §2 niniejszego regulaminu od 31 do 60 

kandydatów 

 

c) Kategoria trzecia: VIP 

Obejmuje uczestników, którzy w ciągu danego roku szkolnego od chwili przystąpienia do Programu 

zarejestrowali grupowo na egzaminy wymienione w §2 niniejszego regulaminu ponad 60 kandydatów 

4. Uczestnik Programu sklasyfikowany w kategorii STANDARD otrzymuje certyfikat dotyczący 

partnerstwa z BRITISH CENTRE.  
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5. Uczestnik Programu sklasyfikowany w kategorii od PREMIUM/VIP otrzymuje certyfikat 

potwierdzający współpracę z BRITISH CENTRE, certyfikat Preparation Centre wystawiony przez 

Cambridge Assessment English oraz Logo Preparation Centre.  

6. Uczestnicy Programu mają prawo skorzystać z dodatkowych korzyści zależnych jednak  

od uzyskanej kategorii. Zbiorcze zestawienie korzyści obejmuje co następuje: 

LP KORZYŚĆ 

KATEGORIA 

OSOBA 

FIZYCZNA STAN DARD PREMIUM VIP 

1. 

Prawo do otrzymywania informacji mailowych  

o wszystkich wydarzeniach związanych z egzaminami, 

szkoleniach dla potencjalnych egzaminatorów, 

imprezach promujących wysokie standardy nauczania 

języka angielskiego i potwierdzania kompetencji 

językowych egzaminami Cambridge 

V V V V 

2. 

Prawo do zamieszczenia na stronie BRITISH CENTRE 

Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego PL251 

swojego logotypu, informacji o partnerstwie  

i uzyskanej kategorii oraz do zamieszczenia trzech 

zdjęć i dodatkowych informacji promocyjnych  

w rozsądnym rozmiarze 

V V V  

3. 
Prawo do otrzymania CERTYFIKATU PARTNERSTWA 

i/lub certyfikatu PREPARATION CENTRE 
V V V V 

4. 
Prawo do otrzymania certyfikatu CAMBRIDGE EXAMS 

PREPARATION CENTRE 
 V V  

5. 

Prawo używania logo „Member of the BRITISH CENTRE 

Exams Partnership Programme - A GUARANTEE  

OF SUCCESS” w materiałach promocyjnych instytucji 

i na jej stronie internetowej.  

Wszystkie projekty materiałów reklamowych  

i informacyjnych wyprodukowanych przez uczestnika 

Programu, w których użyte jest logo, muszą uzyskać 

pisemną akceptację BRITISH CENTRE, zatwierdzającą 

ich treść i formę i wyrażającą zgodę BRITISH CENTRE 

V V V  
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na ich publikację. Uczestnik programu musi dostarczyć 

te materiały do zatwierdzenia nie później niż na 5 dni 

roboczych przed ich użyciem przesyłając je na adres: 

bc1@british-centre.pl 

6. 

Prawo do zamieszczenia informacji o Partnerze  

w mailingu BRITISH CENTRE – prezentacja Partnera  

w Newsletterze 

 V V  

7. 
Opieka konsultanta ds. egzaminów z ramienia BRITISH 

CENTRE 
V V V V 

8. 

Prawo do przeprowadzenia egzaminu w siedzibie 

Partnera – pod warunkiem, że pomieszczenia 

przeznaczone na egzamin spełniają wymogi Cambridge 

Assessment English i pomieszczenia stawiane są do 

dyspozycji bezpłatnie 

V V V  

9. 

Prawo do rabatu w podanej wysokości od cen dla 

kandydatów indywidualnych, przy czym rabat ten jest 

przyznawany instytucji partnerskiej i może być: 

1. scedowany w części lub całości na kandydatów 

rejestrowanych przez Partnera 

2. odebrany przez Partnera w postaci wynagrodzenia 

za promowanie BRITISH CENTRE Autoryzowanego 

Centrum Egzaminacyjnego PL251 

3. odebrany przez Partnera w postaci środków lub 

materiałów dydaktycznych o cenie stanowiącej 

ekwiwalent sumy uzyskanych rabatów 

5% 7,5% 10% 

10% 

(obejmuje 

pełny koszt 

umowy ze 

składkami na 

ubezpiecze-

nie 

społeczne 

włącznie) 

10. 

Prawo do uzyskania imiennych certyfikatów  

dla nauczycieli, których podopieczni zostali 

zarejestrowani na egzaminy Cambridge English 

Language Assessment w danej placówce, 

poświadczające ich doświadczenie w tym zakresie 

V V V  

11. Prawo do skorzystania z dnia otwartego na temat 

egzaminów Cambridge English Qualifications  

 V V  
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u Partnera lub w BRITISH CENTRE 

12. 

Prawo do zorganizowania lekcji pokazowej u Partnera 

prezentującej przykładowe ćwiczenia/ zadania  

z wybranego egzaminu Cambridge English 

Qualifications 

 V V  

13. 

Prawo do bezpłatnego 2-godzinnego seminarium 

metodycznego zorganizowanego w siedzibie Partnera  

w terminie i zakresie uzgodnionym między stronami 

  V  

14. 

Prawo do bezpłatnego przynajmniej 3-godzinnego 

seminarium metodycznego zorganizowanego 

w siedzibie Partnera w terminie i zakresie 

uzgodnionym między stronami 

  V  

15. 

Prawo do bezpłatnego przeszkolenia zapewniającego 

zdobycie kwalifikacji egzaminatora Cambridge 

English Qualifications 

  V  

 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie mogą być poszerzone o dodatkowe punkty  

po znaczącym wzroście liczby zarejestrowanych kandydatów (powyżej 150 osób) i podlegają 

ustaleniom indywidualnym. 

Osoba fizyczna promująca egzaminy Cambridge English Qualifications i zgłaszająca kandydatów  

do rejestracji indywidualnej otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia na promocję 

BRITISH CENTRE Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge Assessment English. 
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