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POTVRZENÍ REGISTRACE ZÁVAZNÉ ŽÁDOSTI O CERTIFIKACI u
certifikačního orgánu „Certifikační sekce CIMA ( CS CIMA)“ pro zkoušku

„marketing CIMA-B“(MCB 5-2015),
marketingový specialista

26. června 2018(úterý) od 9,15 h. - 14,50 h.
místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, José Martího 31, Praha 6 Veleslavín,
učebna U-9

Vážená paní, Vážený pane,
potvrzujeme Vaši závaznou přihlášku k závěrečné zkoušce z marketingu CIMA-B (MCB 5-2015) pro typovou pozici
marketingový specialista na termín: 26.6.2018

REGISTRACE : bude zahájena od 9,20 hodin ve zkouškovém sálu malé učebně U- 9

zahájení zkoušky: v 9.45 hod
Doprava – metrem, do stanice nádraží Veleslavín, potom tramvaj 20 nebo 26, do zastávky Nad Džbánem
(pokračujeme pešky na druhou stranu cesty a 100 m dále, nebo Vozovna Vokovice, potom kousek pěšky zpět.
Jízdenky na tram a metro nutno zakoupit předem. S ohledem na velmi časté změny MHD v Praze si prosím prověřte
tuto informaci u DP hl. m. Prahy, čísla tramvají se mohou změnit.
Ke zkoušce se prosím dostavte včas, počítejte s možnými problémy s dopravou v Praze. Registrace začíná v 9,15
hodin. Při registraci v den zkoušky na základě předložení OBČANSKÉHO PRŮKAZU (cestovního pasu) Vám bude
vydán ZKUŠEBNÍ PRŮKAZ se ZKOUŠKOVÝM ČÍSLEM opravňující Vás ke vstupu do zkušebního sálu ke složení
závěrečné zkoušky CIMA-B.
Seznamte se laskavě s dalšími dokumenty, které jsou Vám zaslány – časový rozvrh, instrukce, podmínky
certifikace (certifikační schéma MCB 5-2015), smluvní podmínky, zkušební řád. Pokud budete mít nějaký dotaz ke
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zkoušce, obraťte se prosím na CS CIMA, pokud možno předem, emailem na sekretariát CIMA pro vyjasnění, jinak
v průběhu zkoušky na organizační pracovníky CIMA. Dokumenty pro certifikaci jsou na www.certifikace-cima.cz
Do zkušebního sálu je dovoleno vstupovat až po oficiálním otevření sálu.
Pokud se z kvalifikovaného důvodu nebudete moci na zkoušku dostavit, omluvte se prosím písemně
(emailem, faxem) na adresu CS CIMA nejpozději den předem před konání zkoušky. V den konání zkoušky
nemůžeme již přijímat telefonické omluvy na zkoušku. Pokud neumíte lokalizovat místo zkoušky, případně
je Vám něco nejasné, zavolejte si předem pro vysvětlení na sekretariát CIMA.
Žádostí o certifikaci dáváte svůj souhlas s podmínkami certifikace CS CIMA a vyjadřujete svůj souhlas také
s dohodou o vydání certifikátu a uložením osobních údajů dle GDPR.
Postup certifikace a dokumenty s procesem spojené jsou uvedeny v dokumentu MCB 5-2015. Tento
dokument a související certifikační dokumenty jsou uveřejněny na webu CS CIMA, www.certifikace-cima.cz.
Pokud se na zkoušku nemůžete dostavit, omluvte se řádně předem písemně (emailem) a doložte
kvalifikované důvody neúčasti. Pokud jste ze zkoušky omluveni, zkoušku můžete v rámci úhrady
certifikovaného kurzu absolvovat následující řádný termín (nejpozději však v termínu červen 2020), pro
pozdější termíny bude účast na zkoušce podléhat úhradě certifikačního poplatku.
S pozdravem

v.r. Ing. Otakar Pivoda
ředitel CS CIMA

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 plně beznadějně

a stále obsazeno)
Škola FTVTS UK:
mapka:https://mapy.cz/zakladni?x=14.3350741&y=50.0929266&z=17&source=addr&id=8984794
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