
OGI-,OSZE'NIE

W6jt Gminy Ulan-Majorat ogN.asza nab6r na animator6w w ramach projektu

,,Animator Moje Boisko ORLIK 2012" na obiektach zlokalizowanych

w miejscowoSciach Ulan-Majorat i Kgpki.

W ramach projektu zostanq zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia

2 osoby na kaLdym obiekcie, w przypadku braku chgtnych zostanie zatrudmona

1 osoba nakahdym obiekcie, w terminie od 1 marca do 30 listopada 2017 r.

Wynagrod zenie w pr zy p adku zatrudn ienia 2 Animator6w na obi ekci e :

- 550,00 zlbrutto - umowa zlecenie z Gminq Ulan-Majorut -r 550,00 zl brutto

umowa zlecenie z Fundacj4 Rozwoju Kultury Fizycznej w przypadku

przyznania dofinansowania - dla I Animatora

Wynagrodzeniew przypadku zatrudnienia I Animatora na obiekcie:

- I 100,00 zl brutto - umowa zl.eceme z Gminq Ulan-Majorat + 1 100,00 zl

brutto - umowa zlecenie zFundacjqRozwoju Kultury Fizycznej w przypadku

pr zy znania do fi nans ow ani a

Kahdy z animator6w bgdzie zobowiqzany do zrealizowanra:

- 69 godzin zajp| sportowych w kaldym miesi4cu na obiektach ORLIKA

w Ulanie-Majoracie lub Kgpkach - w przypadku zatrudmenra 2 Animator6w

na obiekcie.

- 138 godzin zajp1 sportowych w kahdym miesiecu na obiektach ORLIKA

w Ulanie-Majoracie lub Kppkach - w przypadku zatrudnienia 1 Animatora

na obiekcie.

Podstawowe zadania animatora:

1) Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajpd i imprez sportowych dla rohnych

grup wiekowych, w tym dla:

- dzieciirrftodzieZy,

- os6b doroslych i senior6w,

- os6b niepelnosprawnych,

- rodzin.



2) Wsp6lpracaze szkoLami w celu promocji aktywnoSci ftzycznej.

3) Wsp6lprac a z organizacjamt pozarzqdowymi i klubarni sportowymi'

4) Organizowanie i wsp6lorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeft

promuj 4cych zdrowy tryb 2y cia, spr zy i aj qcy ch wlqczeniu sp olecznemu.

5) Organizowanie, promowanie t rozwijanie wolontariatu.

6) Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,

1) Dbanie o porz4dek na obiekcie i wok6l niego,

8) Prowadzenie rejestru uzytkownik6w obiektu, dziennika zajp6 oraz innej

wymaganej dokumentacj i.

Wymagane dokumenty:

CV;

Kserokopie dokument6w poSwiadczaj4cych wyksztatcenie oraz uprawnieri

trenerskich i instruktorskich;

Oswiadczenie o niekaralnoSci;

Oswiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnej orazl<orzystania zpelnr

praw publicznych;

Program planowanych do realizacji przez Animatora dzialafi'

Oswiadczenie kandydata dotyc zqce zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty naleLy skladad w sekretariacie Urzgdu Gminy

Ulan-Majorat (pok6j Nr 18) w godzinach urzgdowania od poniedzialku do pi4tku

w godz. 730 - 1530 do dnia 20 lutego 2017 r.

Dokumenty powinny byi umieszczone w kopercie z adnotacjq: ANIMATOR

,,ORLIK 2012" z dopiskiem, kt6rego Orlika dotyczy oferta.

Wyniki naboru bgdq ogloszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz fla

tablicy ogloszeri.
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Ulan-Majorat, dnra 10 lutego 2017 r.


