Zarządzenie Nr BR.0050.363.2016
Burmistrza Grodkowa
z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wykonanie usługi pn. „prowadzenie zajęć sportowych
w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

z

§1
Ogłasza się nabór pisemny na wykonanie usługi pn. „prowadzenie zajęć sportowych –
w
ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” na boisku sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej
nr 3 w Grodkowie”.
§2
Do zadań Animatora należy:
1) inicjowanie, organizacja i realizacja imprez sportowych dla różnych grup wiekowych
i
społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin oraz członków
wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, Uniwersytety III Wieku itp.,
2) organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z
powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji
i patologii) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy,
3) realizacja miesięcznego harmonogramu pracy,
4) współpraca z placówkami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami w celu promocji aktywności
fizycznej,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
6) promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych,
7) organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem
honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany obiekt,
9) przeprowadzenie lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych
dla mieszkańców (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia,
10) przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć,
11) lokalna organizacja ogólnopolskich imprez sportowych realizowanych w tym samym czasie przez
wszystkich Lokalnych Animatorów Sportu,
12) podejmowanie inicjatyw w celu znalezienia sponsorów wspierających realizację lokalnych działań
Animatora.
§3

Oferent musi posiadać kwalifikacje (do wyboru):
- nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§4

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lokalny
Animator Sportu" .
§5
Oferta musi zawierać:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje,
podpisane oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
Niniejsze dokumenty, tj. CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu „Lokalny Animator
Sportu”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.
§6
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie przy
ul. Warszawskiej 29 (w Biurze Obsługi Klienta - parter, pok. nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Miejski
w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków (decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu) do
dnia 29 września 2016 r. do godz. 14.00.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
§7
Oferenci, którzy prawidłowo złożyli ofertę i spełniają wymogi określone w niniejszym Zarządzeniu,
zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
§8
1. O wyborze oferty zadecyduje:
1) posiadanie kwalifikacji,
2) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Komisja powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza
Grodkowa.
§9
Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa zlecenie.
§ 10
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Grodkowa
/-/ Marek Antoniewicz

