
Konkurs kandydatów:
Animator sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko-

Orlik 2012” przy  ul. Piaskowej w I owej

         Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w  I owej  og asza konkurs na
zatrudnienie dwóch kandydatów na  „Animatora sportu – Moje Boisko - Orlik 2012”
przy ul. Piaskowej w I owej.
Umowa -  zlecenie zawarta b dzie na okres 5 miesi cy: (lipiec - listopad 2011 r.).
W okresie 1 miesi ca liczba godzin zaj  udokumentowanych dziennikiem zaj
wynosi 160 godzin.
80 godzin – umowa z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej,
80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Zwi zkiem Sportowym ze rodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1. Wymagania niezb dne kandydata:
a. uko czone 18 lat ycia i posiada pe  zdolno  do czynno ci prawnych

oraz korzysta z pe ni praw publicznych,
b. dobry stan zdrowia ( za wiadczenie lekarskie)
c. nie by  karany za przest pstwa umy lne,
d. nieposzlakowana opina,
e. zgodnie z Ustaw  z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z

2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z pó n. zm.) oraz rozporz dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie
kwalifikacji, stopni i tytu ów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej
oraz szczegó owych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z pó n.
zm.)

uko czy  studia wy sze na kierunku wychowanie fizyczne lub
turystyka i rekreacja ze specjalno ci  instruktorsk , w wymiarze
co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
lub posiada co najmniej rednie wykszta cenie oraz uko czy
specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i
zda  egzamin ko cowy.

f. mile widziana jest udokumentowana praca z dzie mi i m odzie  na
stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

2. Zakres wykonywanych zada  na stanowisku:
a. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
b. nadzór nad realizacj  harmonogramu korzystania z boisk,
c. prowadzenie rejestru u ytkowników obiektu,
d. przygotowywanie informacji okresowych z dzia  realizowanych na

obiekcie,
e. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
f. dbanie o porz dek na obiekcie i wokó  niego,
g. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk,
h. popularyzacja zaj  sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
i. czanie innych instytucji i organizacji dzia aj cych na terenie Gminy

owa do realizacji idei zwi zanych z propagowaniem zdrowego trybu
ycia przez zainteresowanie sportem,



j. wspó praca z nauczycielami przedszkoli i szkó  dzia aj cych na terenie
Gminy I owa w organizacji zaj  sportowych.

k. zwi kszenie aktywno ci stowarzysze  sportowych
l. aktywizacja sportowa ca ej spo eczno ci Gminy I owa

3. Wymagane dokumenty:
a. yciorys (CV)
b. list motywacyjny
c. koncepcja funkcjonowania obiektu, czyli wizj  dzia , zakres zaj

organizacji zawodów, wst pny harmonogram zaj  (160 godzin
miesi cznie)

d. kserokopie dokumentów po wiadczaj cych wykszta cenie oraz
uprawnie  trenerskich i instruktorskich

e. kserokopie wiadectw pracy
f. kserokopie dokumentów po wiadczaj cych dodatkowe kwalifikacje oraz

listy referencyjne
g. wiadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia zwi zanego z realizacj

innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
(http://www.ilowa.info.pl/zalaczniki/1033/zalacznik_orlik_animator.pdf)

h. wiadczenie o niekaralno ci
i. za wiadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia
j. wiadczenie o pe nej zdolno ci do czynno ci prawnej oraz korzystania

z pe ni praw publicznych

Wymagane dokumenty nale y sk ada   w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
owej przy ul. aga skiej 15 w terminie do:  10 maja 2011 r.

Koperty powinny zawiera  adnotacj :  „Animator sportu „Moje Boisko-Orlik 2012”.
Oferty z one po terminie nie b  rozpatrywane.
W razie w tpliwo ci prosz  kontaktowa  si  tel. 68 3774598.
Post powanie eliminacyjne b dzie sk ada  si  z dwóch etapów.

Etap pierwszy – wst pna selekcja
Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane b
powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wy cza z mo liwo ci
powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Wyniki naboru b  og oszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicach og osze  Urz du Miejskiego w I owej.

                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                 Maria arska

owa, dn. 29.04.2011 r.
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