
 

Regulamin 

VIII Ogólnopolski Turniej Młodych Lakierników 

KOMORNIKI 2022 

1. Organizatorem VIII Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników, zwanym dalej VIII OTML  

jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz firma NOVOL Sp. z o.o. 

2. Warunkiem udziału w VIII OTML jest rejestracja na stronie www.novol.com/ntraining  

w terminie określonym w harmonogramie oraz wypełnienie formularza w zakładce VIII OTML. 

3. Finał VIII OTML odbędzie się 12.12.2022 w Centrum Szkoleniowym firmy NOVOL  

w Komornikach, ul. Żabikowska 7/9; 62-52 Komorniki. 

4. O awansie do finału VIII OTML decyduje ilość punktów zdobytych w eliminacjach internetowych 

(test teoretyczny). W przypadku, gdy dwóch uczestników zdobędzie taką samą ilość punktów  

o awansie decyduje czas rozwiązywania testu, czyli awansuje Uczestnik któremu zakończenie 

testu zajęło mniej czasu. Każdy Uczestnik ma jedno podejście do testu, czas trwania testu max.  

1 godzina. 

5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 2 uczniów. Jeśli w finałowej puli znajdzie się 

więcej uczniów z tej samej szkoły, ustępują one miejsca kolejnym na liście. 

6. W finale VIII OTML bierze udział 8 uczestników reprezentujących swoją szkołę. Każdy Finalista 

musi przyjechać z opiekunem – nauczycielem. 

7. Uczestnicy muszą zgłosić się w Centrum Szkoleniowym NOVOL w dniu 12.12.2022 do godziny 8.30. 

8. Osoby nieobecne o 08.45 w Centrum Szkoleniowym NOVOL nie będą dopuszczone do udziału  

w VIII OTML. 

9. Finał VIII OTML rozpocznie się 12.12.2021 o godzinie 9:00 i będzie trwał do zakończenia przez 

wszystkich uczestników poszczególnych konkurencji, nie później niż do godziny 16:00. 

10. W ramach VIII OTML będą rozgrywane konkurencje związane z lakiernictwem samochodowym.  

Konkurencje będą związane z jedną z poniższych kategorii: 

 

1. 1. Dobór odpowiedniego koloru 

2. 2. Maskowanie  

3. 3. Reprofilacja kształtów szpachlówkami poliestrowymi 

4. 4. Lakierowanie podkładami akrylowymi 

5. 5.Lakierowanie lakierami bazowymi 

6. 6.Lakierowanie lakierami bezbarwnymi 

7. 7. Polerowanie lakieru bezbarwnego  

 

11. Szczegółowy opis konkurencji, kryteria oceny, punktacja zostaną udostępnione w momencie 

rozpoczęcia VIII OTML. 

12. Łączna max. ilość punktów możliwa do zdobycia zostanie podana w dniu finału VIII OTML. 

13. Ostateczna klasyfikacja jest ustalana na podstawie sumarycznej liczby punktów ze wszystkich 

konkurencji. 

14. Decydujący głos we wszystkich kwestiach spornych ma komisja konkursowa, której skład 

 i liczebność zostanie ustalona przed rozpoczęciem konkurencji. 

http://www.novol.com/ntraining


 

15. W trakcie trwania VIII OTML wstęp do stref konkurencji mają tylko Uczestnicy oraz osoby 

nadzorujące ze strony Organizatora i Partnerów OTML. 

16. Laureaci VIII OTML otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Partnerów 

OTML. 

17. Harmonogram VII OTML: 

od 31 października do 30 
listopada 

POCZĄTEK REJESTRACJI 
 

PUBLIKACJA 
MATERIAŁÓW 

SZKOLENIOWYCH 

Zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza na 
platformie internetowe www.novol.com/ntraining - 
rejestracja uczestników. 
Po rejestracji uczestnicy mają dostęp do materiałów 
szkoleniowych (zakładka Akademia NOVOL) 

1 grudnia ELIMINACJE 
Test eliminacyjny do udziału w Ogólnopolskim 
Turnieju Młodych Lakierników  
(test internetowy: www.novol.com/ntraining) 

2 grudnia WYNIKI KWALIFIKACJI Wyniki testu internetowego i ogłoszenie Finalistów 

12 grudnia FINAŁ VIII OTML 
Ogólnopolski Finał VIII OTML 2022 w Centrum 
Szkoleniowym NOVOL  

 

19. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest: 

mgr inż. Michał SZTUBA 

Koordynator Projektów Szkoleniowych NOVOL: 

tel. komórkowy: 502-075-451 

e-mail: Michal.Sztuba@novol.com 
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