Polityka Wycofania z egzaminu IBCLC®/Odwołania
Jeśli musisz wycofać się z egzaminu IBCLC® , o który się ubiegałeś i do którego zostałeś
zakwalifikowany, i/lub musisz odwołać udział w egzaminie IBCLC, MUSISZ powiadomić
IBLCE na piśmie w wyznaczonym terminie, aby uzyskać prawo do częściowego zwrotu kosztów.
Pisemne powiadomienie o wycofaniu z egzaminu/odwołaniu może zostać wysłane pocztą, emailem lub faksem i musi wpłynąć do IBLCE nie później niż w tych terminach, abyś mógł
otrzymać częściowy zwrot uiszczonych opłat egzaminacyjnych. Szczegółowe informacje na temat
częściowego zwrotu kosztów znajdują się Informatorze dla kandydatów lub Wskazówkach do
Recertyfikacji. W przypadku nieszczęśliwego i rzadkiego przypadku potwierdzonej śmierci lub
śmiertelnego stadium choroby, nieuleczalnej choroby osoby kandydata, IBLCE zapewni pełny
zwrot opłat egzaminacyjnych.
Po upływie wyznaczonego terminu, kandydaci, którzy wycofają się z egzaminu IBCLC, nie
otrzymają częściowego zwrotu opłat egzaminacyjnych. Jako powód do rozpatrzenia przez
IBLCE wniosku o odroczenie opłat egzaminacyjnych w przyszłości IBLCE akceptuje jedynie
udokumentowane nadzwyczajne okoliczności. Złożenie wniosku o odroczenie nie stanowi
gwarancji, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. W przypadku przyznania odroczenia, będzie
ono obowiązywało dla jednego egzaminu w okresie jednego roku. Następnie kandydat musi
ponownie złożyć wniosek egzaminacyjny i spełnić najbardziej aktualne wymagania.
Obecni Konsultanci IBCLC powinni uważnie rozważyć konsekwencje wycofania/odwołania
swoich terminów przystąpienia do egzaminu/planów. Nieuzyskanie ponownej certyfikacji lub
odroczenie z powodu nadzwyczajnych okoliczności będzie skutkowało utratą certyfikacji w dniu
31 grudnia. Jako powód do rozpatrzenia przez IBLCE wniosku o odroczenie opłat
egzaminacyjnych w przyszłości IBLCE akceptuje jedynie udokumentowane nadzwyczajne
okoliczności.
Wniosek o odroczenie opłat i przedłużenie certyfikacji o jeden rok nie stanowi gwarancji, że
zostanie ona przyznana. We wniosku należy złożyć wypełniony wniosek egzaminacyjny oraz
potwierdzenie dokonania wpłaty w terminie lub przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń,
udokumentowanie ukończenia kształcenia ustawicznego odpowiadającego co najmniej 15
punktom L-CERP w ciągu roku przed wygaśnięciem certyfikacji, a także dokumentację strony
trzeciej potwierdzającej wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku przyznania
odroczenia opłat i przedłużenia certyfikacji, Kandydat IBCLC musi pomyślnie zdać egzamin
IBCLC w ciągu następnego roku w celu utrzymania certyfikacji; ponowna certyfikacja poprzez
punkty CERP w następnym roku nie wchodzi w grę.
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