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REGULAMIN TESTÓW ELTIS
1. Przedmiotem sprzedaży jest test językowy ELTIS.
2. Test ten potwierdza znajomość j. angielskiego na poziomie akademickim. Uzyskanie określonego
wyniku z testu uprawnia do podjęcia nauki w szkole anglojęzycznej.
3. Test składa się z dwóch części:
a) słuchanie - czas trwania: 35 minut, 24 pytania,
b) czytanie - czas trwania: 45 minut, 26 pytań.
4. Obie części testu polegają na rozwiązaniu pytań wielokrotnego wyboru (liczba prawidłowych
odpowiedzi wynosi więcej niż jeden).
5. Wynik testu oznacza uzyskanie określonej liczby punktów, nie ma limitu powyżej którego test
uznaje się za zdany, a poniżej którego za niezdany.
6. Test można wykonać w domu na komputerze Egzaminowanego.
7. Angloville będzie przeprowadzać zdalny test dwa razy w miesiącu, terminy testu wraz z godziną
będą publikowane na stronie www Angloville.
8. Egzaminowany loguje się i podaje numer wskazany przez Angloville.
9. Pracownik Angloville będzie łączył się zdalnie z Egzaminowanym i kontrolował samodzielność
wykonywania testu.
10. W razie problemów technicznych w trakcie przeprowadzania testu, np. awarii sieci Internet
istnieje możliwość zaczęcia testu od nowa lub jego kontynuowania od danego momentu w innym,
uzgodnionym terminie.
11. Opłata za Test wynosi 299 zł, płatne jednorazowo przelewem na numer rachunku:
96 1240 1372 1111 0010 6225 3315,
w terminie 3 dni od daty złożenia aplikacji na test za pośrednictwem strony www Angloville.
12. Do testu można przystąpić do końca roku 2022. W przypadku nie podejścia do testu w żadnym ze
wskazanych na stronie Angloville na rok 2022 terminie, opłata za test nie podlega zwrotowi.
13. Test można wykonywać dowolną ilość razy, przy czym każde podejście do testu wiąże się z
obowiązkiem uiszczenia opłaty w pełnej wysokości. Pod uwagę brany będzie zawsze najlepszy
wynik testu.
14. Wynik testu będzie znany natychmiast po jego zakończeniu.
15. Egzaminowany otrzyma wynik w postaci certyfikatu w formacie PDF.

