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Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

NO-IV-54/22                                                                                              Poznań, dnia 2 listopada 2022 r. 
 
       
  

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia,  
Kierownicy kształcenia praktycznego 
Organy prowadzące szkoły branżowe I stopnia 
Izby Rzemieślnicze 
Cechy rzemiosła 
Jednostki zaangażowane w kształcenie zawodowe 
 

 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i mając na względzie potrzeby podejmowania 

działań na rzecz eksponowania talentów adeptów nauki zawodu lakiernik, promocji edukacji 

zawodowej, podniesienia prestiżu szkolnictwa branżowego oraz rozwoju rzemiosła - Wielkopolska Izba 

Rzemieślnicza w Poznaniu oraz firma NOVOL - organizują Ogólnopolski Turniej Młodego Lakiernika – 

OTML. 

Wydarzenie to jest turniejem zawodowym, tematycznie związanym z wiedzą  

i umiejętnościami dotyczącymi zawodu lakiernik samochodowy. 

CELE TURNIEJU: 

- promowanie młodych adeptów nauki zawodu lakiernika, 

- popularyzowanie szkolnictwa zawodowego i podniesienie jego rangi, 

- prezentowanie wysokich umiejętności kształcącej się młodzieży, 

- zachęcanie młodzieży do szukania różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

- rozwój i tworzenie relacji oraz przyjemnych warunków współpracy na linii: szkoły, nauczyciele, 

uczniowie, rzemieślnicy, zakłady pracy, 

- rozbudzanie wśród młodzieży chęci dodatkowego doskonalenia poprzez możliwość rywalizacji 

na najwyższym poziomie, 

- promocja nowoczesnych technologii i możliwość stosowania ich przez kształcących się 

uczniów. 

 
ETAPY TURNIEJU: 

I. Rejestracja 
Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest rejestracja na platformie szkoleniowej pod 
poniższym linkiem: https://novol.com/ntraining/course/view.php?id=46 
oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego  znajdującego się w zakładce VIII OTML 

II.  
III. Etap eliminacyjny 

Odbędzie się w formie testu teoretycznego w dniu 1 GRUDNIA 2022 r. na w/w platformie 
szkoleniowej. Pytania testowe odnosić się będą do materiałów szkoleniowych znajdujących 
się w zakładce „Akademia NOVOL” na platformie szkoleniowej www.novol.com/ntraining  
Do finału zakwalifikuje się 8 uczniów z najlepszymi wynikami z testu teoretycznego. 

https://novol.com/ntraining/course/view.php?id=46
http://www.novol.com/ntraining
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IV. Etap finałowy  
Etap praktyczny odbędzie się 12 GRUDNIA 2022 r. w Centrum Szkoleniowym firmy NOVOL              
w Komornikach koło Poznania. Podczas trwania OTML organizator zapewnia bezpłatny 
nocleg i wyżywienia dla uczestników turnieju oraz ich opiekunów. 

 

Szczegółowe informacje nt. Turnieju można uzyskać u Pana Michała Sztuby - Koordynatora 

Projektów Szkoleniowych NOVOL adres email: michal.sztuba@novol.com tel. 502-075-451,                     

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, 62-052 Komorniki. 

W załączeniu przesyłamy regulamin Turnieju oraz prezentację multimedialną w w/w sprawie. 
 
Będziemy ogromnie wdzięczni za poparcie inicjatywy i upowszechnienie informacji o wydarzeniu. 

 
 

Z poważaniem 
 
   Tomasz Wika      Jerzy Bartnik 
 
   Dyrektor Izby        Prezes Izby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Młodego Lakiernika – OTML, 
2. Prezentacja multimedialna nt. Turnieju.       
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