
         Bestwina, dnia 31.01.2014r.  

 

 

OGŁOSZENIE 
 
 
  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie ogłasza nabór na stanowisko: 
„Animatora w ramach Projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2 012” 

 
do obowiązków którego będzie należeć:  

1. organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup 
społecznych, 

2. szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, 
3. organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, 

sprzyjających włączeniu społecznemu, 
4. organizacja imprez, turniejów ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, 
5. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu 

promowania aktywności fizycznej, 
6. współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, 
7. angażowanie się w programy centralne: „Turniej Orlika”, „Basketmania”, 

„Volleymania” „Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne, 
8. angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez 

MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik, 
9. rejestracja profilu animatora oraz Orlika na portalu internetowym NaszORLIK.pl, 

a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. 
portalu, 

10. prowadzenie wymaganej dokumentacji. 
 
 
Wymagania niezbędne:  

1. CV  
2. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz posiadanie 

kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, 
trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, 
posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 
z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  

4. Program planowanych działań „Animatora’ uczestnika projektu „Animator Moje 
Boisko - ORLIK 2012” ( zał. Nr 2) 

 
 
Warunki zatrudnienia:  
- planowany okres zatrudnienia: marzec - listopad 2014 roku 
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 

w Bestwinie (II umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie), 
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Śląskim Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Katowicach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(I umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie). 

 



 Oferty należy składać do 10 lutego 2014r. do godz. 1400 w sekretariacie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie ul. Szkolna 11 tel/fax: (32) 215 71 21.  
 
 Spośród kandydatów, którzy złożą komplet dokumentów w wymaganym terminie, 
zostaną wybrane osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  
 

 
Dokument CV  powinien być własnoręcznie podpisany i opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”. 
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