Cambridge English Qualifications
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια νέα πρωτοβουλία του British Council.
Επιπρόσθετα από την ακαδημαϊκή υποστήριξη που σας προσφέρουμε, όλοι οι υποψήφιοι που
εγγράφονται στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools και C2 Proficiency (CPE) και δεν
πετύχουν στην εξεταστική του Μαΐου-Ιουνίου 2022, μπορούν να επωφεληθούν με έκπτωση
20% στα εξέταστρά τους στην εξεταστική του Δεκεμβρίου 2022. Αυτή η έκπτωση αποτελεί
μέρος της πολιτικής του British Council ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν μία
δεύτερη ευκαιρία να επιτύχουν στις εξετάσεις τους χωρίς να επιβαρυνθούν για δεύτερη φορά
από ολόκληρο το κόστος της εξέτασης.
Ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η έκπτωση ισχύει μόνο για υποψηφίους της εξεταστικής Μαΐου-Ιουνίου 2022 για τα B2
First (FCE) for Schools και/ή C2 Proficiency (CPE).
2. Η έκπτωση ισχύει μόνο για τους υποψηφίους FCEfs με συνολική βαθμολογία από 159
και κάτω (Cambridge English Scale) οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν ξανά τις εξετάσεις
τον Δεκέμβριο 2022.
3. Η έκπτωση ισχύει μόνο για τους υποψηφίους CPE με συνολική βαθμολογία από 199 και
κάτω (Cambridge English Scale) οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν ξανά τις εξετάσεις τον
Δεκέμβριο 2022.
4. Η έκπτωση δεν ισχύει για υποψηφίους που εγγράφονται στην εξεταστική Μαΐου-Ιουνίου
2022 για B2 First (FCE) for Schools ή C2 Proficiency (CPE), επιτυγχάνουν στις εξετάσεις
και θέλουν να βελτιώσουν τον βαθμό τους στην εξεταστική του Δεκεμβρίου 2022.
5. Η έκπτωση δεν ισχύει για υποψηφίους που εγγράφονται στην εξεταστική Μαΐου-Ιουνίου
2022 για B2 First (FCE) for Schools ή C2 Proficiency (CPE) αλλά δεν συμμετέχουν στις
εξετάσεις ή απουσιάζουν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης.
6. Η έκπτωση δεν ισχύει για υποψηφίους που εγγράφονται στην εξεταστική του Μαΐου 2022
για B2 First (FCE) for Schools ή C2 Proficiency (CPE) και θέλουν να ξαναδώσουν τον
Ιούνιο 2022 για B2 First (FCE) for Schools ή C2 Proficiency (CPE). Ισχύει μόνο για
υποψηφίους που θα επανεγγραφούν για την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2022 και αφού
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα (απόδειξη μη επιτυχημένης βαθμολογίας).
7. Η έκπτωση ισχύει για τις εξετάσεις paper-based και computer-based για B2 First (FCE)
for Schools και/ή C2 Proficiency (CPE) όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Σε περίπτωση
που οι υποψήφιοι επιλέξουν μία εξέταση computer-based αλλά η εξεταστική
Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2022 ακυρωθεί, οι υποψήφιοι θα μεταφερθούν αυτόματα στην
επόμενη διαθέσιμη paper-based εξεταστική.
8. Η έκπτωση ισχύει μόνο για υποψηφίους που έκαναν εγγραφή στην εξεταστική ΜαΐουΙουνίου 2022 και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους υποψηφίους.
www.britishcouncil.org

9. Το British Council διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις
αυτής της προσφοράς και να την επεκτείνει εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου, μετά από
γραπτή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα του British Council.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το British Council και οι Εξεταστικές Επιτροπές λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα για την αδιάλειπτη παροχή των
υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως κατανοείτε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε υπαιτιότητα για τυχόν προβλήματα που
μπορεί να προκληθούν από εξωγενείς παράγοντες. Αν οι εξετάσεις ή η έκδοση των αποτελεσμάτων διακοπούν,
ακυρωθούν ή καθυστερήσουν, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή επαναφορά των υπηρεσιών το
συντομότερο δυνατό. Η ευθύνη του British Council περιορίζεται στην επιστροφή των εξέταστρων ή στον ορισμό
ημερομηνίας επανεξέτασης

