
                                                                                                 Załącznik  do zarządzenia Nr 0050.79.2016 

                                                                                                 Wójta Gminy Nędza z dnia 17 luty 2016 r.         

                                                                                                                                        

WÓJT  GMINY  NĘDZA 

ogłasza nabór na animatora lub animatorów organizujących i prowadzących zajęcia sportowe 

oraz sportowo rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „ Moje Boisko 

Orlik 2012”   w Nędzy 

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie. 

Okres obowiązywania umowy zlecenia: marzec – listopad 2016 r.  ( tj. 9 miesięcy ). 

Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca 160 godzin.  

Praca w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz soboty i niedziela do uzgodnienia. 

Kwalifikacje i wymagania : 

1)Wymagania niezbędne: 

 Ukończony 18 rok życia. 

 Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i 

rekreacja. 

 Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. między innymi instruktorzy, 

trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu ( ewentualnie instruktor 

rekreacji ruchowej ).  

2) Wymagania dodatkowe: 

 dyspozycyjność, punktualność, obowiązkowość, systematyczność i dokładność w 

wykonywaniu zadań   

Zakres wykonywanych zadań: 

 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ( w tym imprez, turniejów i tp. ) dla różnych grup 

wiekowych. 

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 Promowanie Gminy poprzez działalność prowadzana na obiekcie ORLIK. 

 Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie. 

Wymagane dokumenty:   

 Życiorys ( CV ) 

 Kserokopia posiadanych dokumentów, ewentualnych uprawnień kandydata na animatora. 

 Oświadczenie kandydata na animatora dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Oświadczenie kandydata złożone w oparciu o art. 233 kk o braku skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, ewentualnie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.  

 

 

 



 

 

Sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem  -  Nabór Animator  „ Moje Boisko 

ORLIK 2012”  w terminie do dnia 24 luty 2016 r. do godz. 1400  w Urzędzie Gminy w Nędzy ul. 

Jana III Sobieskiego 5, 47 – 440 Nędza ( sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 17).  W razie 

jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Panią Edytą Szajt tel. kont. 32 410 20 18 wew. 41.                                 

W przypadku ofert nadesłanych pocztą  liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nędzy.     

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy. 

 

 


