
URZADGMINYwWAGANCU

WOJT GMINY WAGANIEC OGtASZA KONKURS NA ANIMATOROW SPORTU,

KTORZY BE,DA. PROWADZIC SPORTOWO-REKREACYJNE NA OBIEKCIE

SPORTOWYM POWSTAtYM W RAMACH PROG RAM U

,,MOJE BOISKO-ORLIK 2012"

Zatrudnienie: dwie osoby na podstawie umowy na czas okreslony % etatu.

Okres zatrudnienia: od 1 marca do 30 listopada 2013 roku (9 miesiQcy)

I. Wymagania niezb^dne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie petnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystanie z petni praw

publicznych, niekaralnosc za przest^pstwa popetnione umyslnie.
3. Stan zdrowia pozwalajqcy na wykonywanie obowiqzkow animatora.
4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnieri do organizowania i prowadzenia zaje,c sportowo-

rekreacyjnych zgodnie z obowigzujqcymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorow,
trenerow, nauczycieli wychowania fizycznego.

II. Zakres i sposob wykonywania zadah na stanowisku:

1. Organizowanie i prowadzenie zaj^c sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,
pokazow i konkursow sportowych, a takze organizowanie i prowadzenie innych form
zajQC sportowych i rekreacyjnych zgodnie ze szczegotowym harmonogramem,
przygotowanym w uzgodnieniu z Wojtem Gminy (zatqcznik Nr 1 do ogloszenia - do
pobrania na stronie www.ugwaganiec.pl).

2. Realizowanie w okresie jednego miesiqca minimum 80 godzin zaj^c przez jednego
animatora, udokumentowanych odpowiednimi zapisami w ,,Dzienniku zaj^c", ktory
stanowit b^dzie zatgcznik do umowy, a fqcznie 160 godzin w miesiqcu przez dwoch
animatorow.

3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w ,,Dzienniku zaj^c" przepracowania
minimum 40 godzin zajQc na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego
miesiqca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomi^dzy Wojewodzkim Szkolnym
Zwi^zkiem Sportowym a animatorem.

4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w ,,Dzienniku zaj^c" przepracowania
minimum 40 godzin zaje_c na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego
miesiqca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomi^dzy Gming Waganiec a
Animatorem.

III. Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

1. List motywacyjny i C.V.
2. Kopie dokumentow potwierdzajqcych poziom wyksztatcenia oraz posiadanie

kwalifikacji i uprawnien do organizowania i prowadzenia zaj^c sportowo-
rekreacyjnych -zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.



3. Kopie dokumentow potwierdzajqcych doswiadczenie zawodowe i ewentualne
referencje.

4. Podpisane pisemne oswiadczenia kandydatow o:
posiadaniu petnej zdolnosci do czynnosci prawnych, korzystaniu z petni praw
publicznych i o niekaralnosci za przest^pstwa umyslne,
wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow rekrutacji,
braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
animatora sportu.

5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegajgcej si$ o zatrudnienie.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
7. Oswiadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia zwiqzanego

z realizacja. innych programow finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
(zatqcznik Nr 2 - do pobrania na stronie www.bip.ugwagaiec.pl).

IV. Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie na podstawie umow obejmowac b^dzie minimum 80 godzin zaj^c
miesi^cznie przeprowadzonych przez jednego animatora- zawartych pomi^dzy:

- Wojewodzkim Szkolnym Zwigzkiem Sportowym /I umowa (zlecenie)/ -
wynagrodzenie 850,00 zt brutto za 40 godzin zaj^c miesi^cznie,

- Gmina^ Waganiec /ll umowa (umowa na czas okreslony % etatu)/ -
wynagrodzenie 850,00 zt brutto za 40 godzin zaj^c miesi^cznie,.

2. Planowany okres zatrudnienia: marzec - listopad 2013 r.

V. Termin i miejsce sktadania dokumentow:

Wymagane dokumenty nalezy sktadac w sekretariacie Urz^du Gminy Waganiec , pok. nr 13
lub przeslac pocztq na adres: Urzqd Gminy w Wagahcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec
w terminie do dnia 04 lutego 2013 roku do godz. 15°° w zamkni^tych kopertach z napisem:
,,Konkurs ofert na stanowiska animatora sportu". Oferty nadestane po terminie ich
sktadania nie b^dq rozpatrywane. Nadestanych dokumentow nie zwracamy. Zakwalifikowani
kandydaci zostanq powiadomieni w terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, a informacja
o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP oraz urz^dowej
tablicy ogtoszen.

Waganiec Wojt Gminy Waganiec zastrzega sobie prawo zatrudnienia jednego Animatora
w wymiarze 160 godzin miesiQcznie w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatow
spetniajqcych kryteria okreslone przez organizatora oraz nie rozstrzygniQcia konkursu
w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu Pilotazowego ,,Animator- Moje
boisko-ORLIK 2012" w 2013 roku. A

Waganiec, dn. 24 stycznia 2013 roku

mgr Piotr Marciniak


