
                           Nowe Ostrowy, dn. 01.02.2013r.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy
zaprasza  do skladania ofert  na stanowisko animatora obiektu sportowego  w ramach 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 

I. Wymagania niezbędne:
- ukończony 18 rok życia, 
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
- posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. 
instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego -  uprawnienia państwowe, 
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów, 
- dokładność w wykonywaniu zadań, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, 
- mile widziane  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera 
lub instruktora sportu i rekreacji.

II. Zakres wykonywanych czynności to w szczególności:
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych,
- przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją, 
- organizacja imprez, turniejów, mistrzostw,
- dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
- dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
- współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji 
sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki, - inicjowanie i prowadzenie akcji promocji sportu,
- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
- prowadzenie „Dziennika Pracy Animatora" który stanowić będzie  załącznik do umowy,
- aktywizacja mieszkańców gminy Nowe Ostrowy.

III. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy 
się przeciwko niemu postępowanie karne, 
- oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów 
finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),
- program zajęć sportowo- rekreacyjnych i imprez organizowanych na Boisku „ORLIK" (załącznik 
nr 2),
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje, 
- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko 
animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. Miejsce wykonywania pracy
- Boisko ORLIK w Ostrowach

V. Forma i okres zatrudnienia
Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 r.

Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych  
w 2013 r. projekt „Animator  Moje Boisko – ORLIK 2012” może być realizowany w okresie od  



1 marca  do 30 listopada 2013r. tj.  w wymiarze maksymalnie 9 miesięcy.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 8 lutego 2013 r. do godz. 15.00 
w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80 99-350 Ostrowy  lub przesłać 
pocztą (decyduje data doręczenia) z dopiskiem „Animator Moje Boisko - Orlik 2012".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy 
Nowe Ostrowy  tj. www.noweostrowy.bip.org.pl/

VII. Informacje dodatkowe
1. Przewiduje się zatrudnienie dwóch animatorów mających do zrealizowania 80 godz. zajęć 
miesięcznie  każdy we wszystkie dni robocze oraz soboty i niedziele zgodnie z ustalonymi przez 
administratora  godzianami funkcjonowania obiektu.

2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (I umowa) zawartej pomiędzy Wojewódzkim 
Szkolnym Związkiem Sportowym, płatne ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowa 
zlecenia  z animatorem obejmować będzie  min. 40 godz. zajęć miesięcznie.

3. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (II umowa) z Gminą Nowe Ostrowy. Umowa 
zlecenia obejmować będzie min. 40 godz.  zajęć miesięcznie.

4. Każdy z animatorów musi udokumentować odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy 
Animatora” 40 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin 
zajęć przeprowadzonych.

5. Wójt Gminy Nowe Ostrowy  zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru w przypadku 
nieuzyskania dofinansowania w ramach Projektu „Animator  Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 r.

6. Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe 
Ostrowy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowych informacji udziela Podinspektor Rafał Augustyniak –  tel. 24 356 14 06 

8. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie  internetowej www.szs.pl

Wójt Gminy 
        -//-

      Zdzisław Kostrzewa 

http://www.szs.pl/

