Milí finalisté T-PROFI 2020,
je 16.dubna, za normálních okolností bychom se dnes setkali
v moderním zázemí Národního centra Průmyslu 4.0 v Praze
a společně odstartovali 5. národní finále Talentů pro firmy T-PROFI.
Budova Národního centra Průmyslu 4.0 je součástí ČVUT. Právě zde
vzniká mnoho skvělých vychytávek a pomůcek dnešní „doby rouškové“

Jenže… nastala doba roušková a ta nám chystá zcela nové výzvy!
Pro finalisty T-PROFI porota otestovala novou soutěžní kategorii montáž modelu
s 2-metrovým odstupem! Těšte se, skvělá zkušenost!

Jenže…jelikož vás, skvělých borců a vítězů krajských kol, je více než 30, sejít se
dnes nemůžeme! NEMŮŽEME?

Vážení finalisté T-PROFI 2020, vítězové krajských kol,

SEZNAMTE SE!!!
(kraj Zlínský, Hl.m. Praha i další uspořádají krajská kola v době po-rouškové )

Kraj LIBERECKÝ:
tým firmy
ZF Automotive
Czech s.r.o., žáci
ZŠ Antonína
Bratršovského,
Jablonec n.
Nisou, SPŠT
Jablonec n. Nisou

Kraj
Ústecký:
tým firmy
Mahr, s.r.o.,
ZŠ a MŠ
Krupka a
SŠ stavební
a strojní
Teplice

Kraj

Kraj Královéhradecký: tým
ZPA Smart
Energy a.s.,
žáči ZŠ
Komenského
Trutnov a
Střední
průmyslové
školy Trutnov

Kraj
Středočeský:
tým firmy Valeo
Autoklimatizace
k.s. a žáků SPŠ
E. Kolbena
Rakovník a
2. ZŠ Rakovník.

Kraj
Jihočeský:
tým firmy
Kern-Liebers
s.r.o.,
ZŠ Šindlerovy
Dvory, České
Budějovice a
SPŠ a VOŠ
Písek.

Kraj
Morasvkoslezský: tým
Ostroj a.s. a
žáků Střední
školy
technické,
Opava a ZŠ
T. G. Masaryka
Opava

Pardubický:
společnost
ERA
se žáky
5. třídy ZŠ
Polabiny a
2. ročníku
SPŠE a VOŠ
Pardubice

Kraj Vysočina:
tým firmy
Výtahy s.r.o.,
žáků ZŠ
Třebíč,
Benešova 585,
a SPŠ Třebíč

Kraj
Olomoucký:
SSI Schaefer,
s.r.o. a žáci
Střední
průmyslové
školy Hranice
a Základní
školy Hranice,
Tř.1.máje.

Budou-li nám okolnosti přát,
sejdeme se na 5. národním finále v náhradním termínu v příštím školním roce!
TAKŽE POZOR - trénovat se vyplatí!
A vzhledem k tomu, že jste měli dnes soutěžit v týmech, zkuste to doma v rámci individuálního tréninku!

Smontujte cokoliv, třeba roušku , třeba s odstupem 2 metrů
a budete-li mít náladu podělte se s námi o svůj výkon!!!
Na facebooku Talenty TProfi nebo emailu novackova@komora.cz

Až se setkáme v Praze, porota tuto kategorii ocení zvláštní cenou!
Buďte zdrávi, těšíme se na Vás!

