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W6jt Gminy Lllan-Majorat o$asza nab6r na animator6w w ramach projektu

,,Animator Moje Boisko ORLIK 2012" na

obiektach zlokalizowanych

w miejscowoSciach Ulan-Majorat i KEpki.

W
2

ramach prrojektu zoslanq zatrudnione

osoby na kaadym obiekcie,

I osoba nakahdym obiekcie,

w

na podstawie umowy-zlecenia

przpadku braku chEtnych zostanie zatrudriona

w terminie od

I

marca do 30 listopada 2016 r.

Wynagrodzerie w przypadku zatrudtieria2 Antmator6w na obiekcie:

-

500,00

zl brutto ze Srodk6w Gminy Ulan-Majorat oraz 500,00

ze Srodk6w SZS w przypadluprzyznania dofinansowania

Wynagrodzenie w prz;ypadku zatrudrienia

-

z,l.

bruIIo

- dla 1 Animatora

I Animatorana obiekcie:

1 000,00 zl lbrutto ze Srodk6w Gminy Ulan-Majorat oraz 1 000,00 zl bnrtto

ze Srodk6w SZS w przypadku ptzyznanra dofinansowania

Kuitdy z arimator6w lbgdzie zobowiqzany do zreahzowania:

-

80 godzin

z:a1g1

w Ulanie-Majoracie

w kaZdym miesiqcu na obiektach ORLIKA
lub KEpkach - w przypadl<v zatrudnienia 2 Antmator6w

sportowych

na obiekcie.

-

160 godzin zajp! sportowych w kaZdym miesiqcu na obiektach ORLIKA

w Ulanie-Majoracie lub

Kgpkach

- w przpadlcv

zatrudnienia 1 Animatora

na obiekcie.

Podstawowe zadania animatora:

1) Inicjowanie, organtzacja

oraz prowadzenie zajE1

i

imprez sportowych dla roLnych

grup wiekowych, w tym dla:

-

dziecttmlodzie?y,
os6b dorostrych

i senior6w,

os6b niepetrnosprawnych,

rodzin.

2) Wsp6lpracaze szkolami w celu promocji

aktywnoSci ftzycznej.

3)
4)

Wspr5lpracaz orgarizacjami pozarzqdowymi i klubami sportowymi.

Organizowanie

i

wsp6lorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeh

proniuj4cychzdrowytrybZycia,sprzy jajqcychwlqczeniuspolecznemv.

5)
6)
l)

Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
Dbarrie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,

Dbanie o porz4dek na obiekcie i wok6l niego,

B) Prowadzenie reiestru uZytkownik6w obiektu, dziennika zajp(, oraz

innej

wymaganej dokumentacj i.

Wymagane dokumenty:
CV;

Kr;erokopie dokument6w poSwiadczajqcych wyksztatrcenie oraz uprawnieri
trtnerskich i irrstruktorskich;
Kserokopie dokument6w poSwia dczajqcych dodatkowe kwalifikacj e;
Oriwiadczenie o nie pobieraniu wynagrodzeria zwrqzanego z reahzacjq innych

program6w finansowy ch przez Ministerstwo Sporhr i Turystyki;
Oriwiadczenie o niekaralnoSci;
Oriwiadczenie o petrnej zdolnoSci do czynnoSci prawnej orazkorzystania zpeLri
praw publicznych;
Program planowanych do realizacji przez Animatora dziaLafi.

Wymagane dokumenty naleiry skladad

w

sekretariacie Urzgdu Gminy

Ulan-Majorat (pokdrj Nr 18) w godzinach urzgdowania od poniedzialku do pi4tku
w godz.730- 1530do dnia 15 lutego 2016r.

Dokumenty powinn'y by6 umieszczone w kopercie

z

adnotacj4: ANIMATOR

,,ORLIK 2012" z dopiskiem, kt6rego Orlika dotyczy oferta.
Wyniki naboru bgd4 ogtoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na
tablicy ognoszeri.

Ulan-Majorat, dria 5 lutego 2076 r.
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