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V Praze dne 9.6. 2017

Potvrzení registrace závazné žádosti o certifikaci typové funkce marketingový
manažer (MCA 5-2015) u certifikačního orgánu „ Certifikačního sekce CIMA (CS
CIMA)“
Vážená paní, Vážený pane,
Potvrzujeme tímto registraci Vaší žádosti o certifikaci typové funkce marketingový manažer (marketing
CIMA-A)

CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKA typové funkce marketingový manažer
(marketing CIMA– A, MCA 5-2015) SE BUDE KONAT V TERMÍNU

středu dne 28. června 2017 od 10, 30 hodin do 15,10 hodin
místo konání Univerzita Karlova, FTVS (fakulta tělesné výchovy a sportu),
José Martího 31, Praha 6 - Vokovice , posluchárna U- 10

REGISTRACE : bude zahájena od 10,30 hodin v posluchárně U-10

zahájení zkoušky: v 11.00 hod
Registrace uchazečů, kteří skládají pouze druhou část zkoušky, proběhne v době od 12.10-12.30,
zahájení samotné druhé části zkoušky dle časového rozvrhu příslušného termínu zkoušky.
Doprava na místo zkoušky – metrem „A“ do stanice nádraží Veleslavín, dále pak tramvaj 2, 26, 20 do
stanice Nad Džbánem (jedna zastávka) nebo Vozovna Vokovice (druhá zastávka). Jízdenky na tram a
metro nutno zakoupit předem, s ohledem na časté změny v MHD si údaje, které tramvaje jezdí, aktuálně
ověřte) Ke zkoušce se prosím dostavte včas, abyste mohli být zaregistrování. Registrace začíná
v 10.30 hodin. Při registraci v den zkoušky na základě předložení OBČANSKÉHO PRŮKAZU

registrace u krajského soudu ve spolkovém rejstříku

IČO: 47 60 80 81
DIČ: CZ 47 60 80 81

(cestovního pasu) Vám bude vydán ZKUŠEBNÍ PRŮKAZ se ZKOUŠKOVÝM ČÍSLEM opravňující Vás
ke vstupu do zkušebního sálu ke složení certifikační zkoušky CIMA-A.
Uchazeči o certifikaci, kteří opakují některou část zkoušky nebo celou zkoušku musí mít uhrazen
poplatek za certifikaci předem. Seznamte se laskavě s dalšími dokumenty a podmínkami, které
jsou vyhlášeny certifikačním orgánem CIMA – certifikační schéma MCA 5-2015, časový rozvrh,
statut certifikace, instrukce, smluvní podmínky, dohoda o vydání certifikátu atd. Pokud budete
mít nějaký dotaz ke zkoušce, obraťte se prosím na CIMA pokud možno předem, emailem na sekretariát
CIMA pro vyjasnění, jinak v průběhu zkoušky na organizační pracovníky CIMA. Výše uvedené
dokumenty naleznete na www.cima.cz a www.certifikace-cima.cz
Pokud se z kvalifikovaného důvodu nebudete moci na zkoušku dostavit, omluvte se prosím
písemně na adresu CS CIMA nejpozději dva dny před konáním zkoušky. V den konání zkoušky
nemůžeme již přijímat žádné telefonické omluvy na zkoušku. Pokud neumíte lokalizovat místo
zkoušky, případně je Vám něco nejasné, napište email nebo si případně zavolejte si předem pro
vysvětlení na sekretariát CS CIMA.
Podáním žádosti o certifikaci a účastí na zkoušce souhlasíte s podmínkami certifikace CS CIMA
pro daný typ certifikace a funkce.

Postup certifikace a dokumenty s procesem spojené jsou uvedeny v certifikačním
schématu MCA 5-2015. Tento dokument a související certifikační dokumenty jsou
uveřejněny na webu CS CIMA, www.certifikace-cima.cz
Upozornění pro uchazeče, kteří nemohou vykonat zkoušku z kvalifikovaných důvodů:
V případě, že se účastník kurzů AVI J-(jaro) 2017 řádně omluví z aktuálního termínu
zkoušky, může vykonat zkoušku na základě nového přihlášení a zaslání nové žádosti o
certifikaci bez poplatku na další řádný termín (nejpozději však v termínu červen 2019, tj.
max. 2 roky od data původní certifikace). Pokud účastník z kurzů AVI této možnosti
nevyužije, bude další případná žádost o certifikaci podléhat úhradě aktuálního poplatku
za certifikaci.
v.r. Ing. Otakar Pivoda, ředitel CS CIMA

S pozdravem,

K areálu školy se zajíždí autem do jednosměrné ulice José Martího ulicí z Evropské ulice na světelné
křižovatce Nad Džbánem. Před školou se dá omezeně parkovat (parkoviště u školy je obvykle

stále a beznadějně plně obsazeno)
Vysoká škola FTVTS UK:
Mapka:
http://www.mapy.cz/#x=132880032@y=135975088@z=15@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Jose%20Mart%C3%AD
ho%2031,%20Praha%206@sss=1@ssp=124900261_126601089_146199461_145639297

Kontakt na certifikační sekci:

Český institut pro marketing CIMA, z.s.
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Samcova 1, 110 01 Praha 1
tel.: +420 602 201 648 email : certifikace@cima.cz, www.cima.cz

