Zarządzenie Nr 0050.66.2017
Wójta Gminy Nędza
z dnia 17 luty 2017 r.
w sprawie: naboru 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.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam nabór kandydatów 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 przy ul. Jana Pawła II 41a.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1. Na stronie www.nedza.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nędza.
2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Edycie Szajt- głównemu specjaliście ds. oświaty i sportu
w Urzędzie Gminy Nędza.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.66.2017
Wójta Gminy Nędza z dnia 17 luty 2017 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 2017 r. / grudzień 2017 r.
Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca 80 lub 160 godzin.
Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16.00 w dni robocze oraz soboty i niedziele 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 sportoworekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. między innymi instruktorzy,
trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu ( ewentualnie instruktor
rekreacji ruchowej ).

2) Wymagania dodatkowe:


Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą, 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 prowadzaną na obiekcie ORLIK.
Dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie.
Dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu.
Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:






Życiorys ( CV )
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień na
animatora.
Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
Oświadczenie kandydata o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych
programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Oświadczenie kandydata na animatora dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.




Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych.
Oświadczenie kandydata, że nie był/ była prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo
skarbowe

Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem - Nabór na animatora sportu „ Moje
Boisko ORLIK 2012” w terminie do dnia 27 luty 2017 r. do godz. 1600 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 Edytą Szajt tel. kont. 32 410 20 18
wew. 41. W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nędzy.
O zakwalifikowaniu do postępowania rekrutacyjnego kandydat zostanie poinformowany
telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy.

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o naborze
…………………………………………………
( nazwisko i imię, PESEL )
………………………………………………….
…………………………………………………
adres zamieszkania
/kod, miejscowość, ulica, nr/

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam że w trakcie realizacji zadania ,,Animator Moje Boisko ORLIK 2012” w 2017 roku nie będę pobierał / a innego wynagrodzenia za pracę, pochodzącego
bezpośrednio, lub pośrednio ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach.

…………………………………
( miejscowość i data )

…………………………………..……….
( czytelny podpis)

Załącznik nr 2
do ogłoszenia o naborze

……………………………………………
( imię i nazwisko, PESEL )

…………………………………………..
( miejsce zamieszkania, ulica, nr. domu, mieszkania)

…………………………………………
( kod pocztowy )

.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb naboru na ……………….…………..……………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z
późn. zm. ).

…………………………………..
( miejscowość i data )

……………………………………
( czytelny podpis )

Załącznik nr 3 do
ogłoszenia o naborze

………………………………………..
( imię i nazwisko oraz PESEL )

………………………………………………………..
( miejsce zamieszkania, ulica i nr. domu, mieszkania )

…………………………………………………….
( kod pocztowy )

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

Ja niżej podpisany/a w związku ze złożeniem aplikacji do zatrudnienia na stanowisko
……………………………………………………………………………………………………....
niniejszym oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z
praw publicznych.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 1
Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”.

………………………………………
( miejscowość i data )

……………………………………….
( czytelny podpis )

Załącznik nr 4 do
ogłoszenia o naborze
…………………………………………
( imię i nazwisko )

………………………………………….
( miejsce zamieszkania, ulica i nr. domu, mieszkania )

………………………………………………………
( kod pocztowy )

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a w związku ze złożeniem aplikacji do zatrudnienia na
stanowisko……………………………………………………………………………………….
niniejszym oświadczam, że nie byłem/ byłam prawomocnie skazany/a za przestępstwa przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe.
Powyższe oświadczenie składam świadomy/a odpowiedzialności na podstawie art. 233 § 1
Kodeksu karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

…………………………………………..
( miejscowość i data )

…………………………………………
( czytelny podpis )

