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1.

Po načtení stránky www.iata.org pokračujte podle následujících kroků:

1. Kliknout na TRAINING v horní liště

2. Rozkliknout COURSES&DIPLOMAS

3. Do pole SEARCH napsat DANGEROUS GOODS Cat 3 nebo CARGO INTRODUCTORY
podle požadované zkoušky a kliknout SEARCH NOW. Pro zobrazení vyhledaných
možností je nutné použít posuvník.

NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ NA IATA ONLINE EXAMS
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2.

4. Z vyfiltrované nabídky vybrat variantu INITIAL nebo RECURRENT a kliknout na
COURSE.
V případě CARGO INTRODUCTORY vybrat první z možností.
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5. Posuvníkem sjet na konec stránky a kliknout na BUY PRINTED.
(PRINTED je výraz pro tištěnou verzi manuálu a cvičebnici, které budete potřebovat
ke zkoušce a jsou v ceně tohoto balíčku)
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6. Budete přesměrováni na IATA Customer Portal, kde je potřeba zadat vaše
přihlašovací údaje
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7. Dangerous Goods Regulations (DGR) Category 3 - Printed - English :
znamená, že si objednáváte zkoušku s tištěnou verzí aktuálního manuálu a
cvičebnici. (Slovo COURSE může být matoucí, neznamená, že se přihlašujete na
kurz. Výraz PRINTED v tomto případě neznamená zkoušku písemnou formou.
IATA tento výraz používá pro tištěnou verzi manuálu.)

8. Dangerous Goods Regulations (DGR) Category 3 :
informace o datu a čase zkoušky

9. Practice Exam - Dangerous Goods Regulations (DGR) Category 3 :
zakoupením tohoto balíčku získáváte možnost procvičovat si testové otázky
nanečisto viz Print Screen str. 7 této přílohy. Tato možnost je neomezená počtem
pokusů a bude přístupná na Vašem účtu na Customer Portalu až do termínu Vaší
zkoušky.
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6.

10.Posuvníkem se přesunout na konec stránky a kliknout na ONLINE EXAMS

11. Vybrat časové pásmo (+01 00 Prague,Czech Republic - zimní čas)

12.V kalendáři vybrat datum a přesný čas zkoušky

13.Potvrdit kliknutím na Book. Budete přesměrováni na stránku s platebními údaji,
viz. níže

Po vyplnění potřebných údajů kliknout na PAY - velmi malý a snadno přehlédnutelný
čtvereček v dolní části stránky.
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7. WRITE EXAM

Write Exam je zkušební verze testu příslušné zkoušky. Počet pokusů není omezený
počtem, pouze časově. Zkušební testy jsou přístupné až do termínu Vaší zkoušky a
nemají žádný vliv na samotnou zkoušku.

Write Exam je k dispozici po přihlášení na Customer Portalu. Na oficiálních
stránkách IATA www.iata.org. Zhruba v polovině stránky kliknout na LOGIN a zadat
Vaše přihlašovací údaje. Po načtení úvodní stránky kliknout na WRITE EXAM.


