
OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy Janowice Wielkie ogłasza  

nabór animatorów sportu w programie MSiT 

„Animator programu - Moje Boisko ORLIK 2012” 

w 2014 roku 
 

1) Liczba poszukiwanych osób: 1 osoba na 160 godzin/mies. albo 2 osoby na 80 godz./mies. każda z nich 

(grafik dni i godzin uzgadniany będzie odrębnie) – wybór na podstawie przedstawionych ofert 

2) Forma umowy: zlecenie. 

3) Termin realizacji: III-XI 2014. 

4) Zakres obowiązków: 1) animowanie działań sportowych na terenie kompleksu sportowego Orlik w 

Janowicach Wielkich – w tym co najmniej jeden turniej etapowy dla uczestników (Orlikowy Mistrz Sportu), 

Turniej o Puchar Premiera, Turniej o Puchar Wójta, Sołtysa, Pastora; działania muszą być dostosowane także dla 

kobiet i dla seniorów, 2) nadzór nad prawidłowym korzystaniem z obiektu, w tym ustalanie grafików rezerwacji 

obiektu, pilnowanie przestrzegania regulaminu obiektu, wypełnianie dziennika zajęć, 3) utrzymywanie porządku 

i czystości na obiekcie i drobne prace konserwacyjne; 4)sprzątanie bieżące obiektu (kosze, łazienki, toalety, 

przestrzeń do gier sportowych; usuwanie chwastów i spadłych liści itp.). Szczegółowy zakres określi umowa. 

5) Wymogi dla kandydata: posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego. Wskazane doświadczenie w 

wykonywaniu podobnych czynności. Kandydat oświadcza przy podpisywaniu umowy, że nie pobiera 

wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki. 

6) Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 koncepcja działań animacyjnych w ciągu trwania umowy (zawierająca co najmniej: realizowane dyscypliny, 

planowane wydarzenia na obiekcie, kształcone umiejętności, uczenie zasad gier i kultury sportu, ramowy 

harmonogram), 

 życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu mojego nazwiska oraz imienia 

dla potrzeb rekrutacji.”- oraz własnoręcznym podpisem, 

 kserokopia dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć 

sportowo-rekreacyjnych: instruktora, trenera, nauczyciela WF 

7) Przebieg naboru: Wymagane dokumenty aplikacyjne proszę składać w zamkniętej kopercie (dopuszczalne 

umieszczenie danych nadawcy) w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich albo przesłać za 

pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice 

Wielkie z dopiskiem: „Nabór animatorów sportu”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

11 lutego 2014 r. do godziny 15
30

 (decyduje data wpływu). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, 

złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą 

udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z 

przedmiotowym naborem, w tym także informacje o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane w 

Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przy stronie www.janowicewielkie.eu oraz na tablicy ogłoszeń, 

znajdującej się w siedzibie Urzędu na parterze. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zaproszeni 

do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie stawi się na rozmowie kwalifikacyjnej, zostanie odrzucony. 

8)Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012” 

składać się będzie z części wypłacanej przez Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji MSiT oraz z części 

wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. 

a) - w przypadku zgłoszenia jednej osoby, dla każdego uczestnika w projekcie „Animator programu - Moje 

Boisko ORLIK 2012” w 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna co miesiąc środki finansowe w 

maksymalnej wysokości dofinansowania  w kwocie 1 000,00 zł. brutto  jako wynagrodzenie za wykonaną pracę 

+ 1000 zł brutto (w tym koszt ZUS zleceniodawcy) wg umowy z Gminą, 

b) - w przypadku zgłoszenia dwóch osób, dla każdego uczestniczącego w projekcie „Animator programu - Moje 

Boisko ORLIK 2012” w 2014 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna co miesiąc środki finansowe w 

maksymalnej wysokości dofinansowania  w kwocie 500,00 zł. brutto  jako wynagrodzenie za wykonaną pracę + 

500 zł brutto (w tym koszt ZUS zleceniodawcy) wg umowy z Gminą. 

9) Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Gminy telefonicznie pod nr tel. 75 75 15 124. 

 

Janowice Wielkie, dnia 28 stycznia 2014 r. 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

                                                                                                            (-) Kamil Kowalski 

 


