
Burmistrz Pyzdr ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  

prowadzącego zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK  

w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" 

 

 

1.Wymagania niezbędne: 

- ukończony 18 rok życia 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 

- zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U z 2007 Nr 226 

poz. 1675 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 

2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury 

fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania(Dz. U. Nr 738 z późn. zm.): 

· Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze 

specjalnością instruktorską , w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji 

ruchowej albo 

· Co najmniej średnie wykształcenie i ukończony specjalistyczny kurs instruktorów w 

dyscyplinach sportowych zakończony egzaminem 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

- mile widziana udokumentowana praca z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, 

trenera lub instruktora sportu i rekreacji 

- doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych 

- umiejętność komunikowania się, kreatywność. 

 

3. Zakres zadań na stanowisku: 

- szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych, 

- działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz 

ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, 

- organizacja imprez, turniejów, mistrzostw, 

- realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć,  

- przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie, 

- dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia, 

- współpraca z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu  

w trakcie i okresach wolnych od nauki, 



- pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, 

- inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu, 

- wykonywanie drobnych prac porządkowych,  

- nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk, 

- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu, 

- prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

- życiorys (CV) 

- list motywacyjny 

- kserokopia świadectw, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających umiejętności 

- kserokopie świadectw pracy 

- oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów 

finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (zał. nr 1) 

- oświadczenie o niekaralności 

- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia 

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. 

Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 

animatora „Moje Boisko-ORLIK 2012” do dnia 5 sierpnia 2011 roku do godz. 1500. Oferty, 

które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę, na której 

zostaną poproszeni miedzy innymi o przedstawienie wstępnej koncepcji funkcjonowania 

obiektu sportowego ORLIK przy uwzględnieniu min. 160 godzin miesięcznie. 

 


