
Burmistrz Pyzdr ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu 

prowadzącego zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach projektu 

„Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” 

1. Wymagania niezbędne: 

 ukończony 18 rok życia, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. 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.): 

o ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze 

specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 69 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: 

Do zadań Animatora należy: 

1) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

uwzględniające powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z 

powodów ekonomicznych zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy, 

2) Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) - organizacja 

regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, 

rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych 

np. ZHP, OSP, uniwersytety III wieku itp.) zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy, 

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch projektów sportowych realizowanych przez FRKF w 

skali ogólnopolskiej, 

4) Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i 

wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących 

zdrowy styl życia, 

5) Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator 

Sportu, 

6) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych 

przez animatora, 

7) Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych, 

współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej, 



8) Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych 

patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki, 

9) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i badań, 

10) Przygotowanie raportów miesięcznych uwzględniających liczbę biorących udział w zajęciach 

prowadzonych przez animatora, zawierającego rozliczenie miesięcznego harmonogramu pracy, 

11) Przygotowanie rocznego raporty pracy Lokalnego Animatora Sportu, 

12) Posiadanie aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem i 

podanego do publicznej wiadomości, 

13) Zamieszczanych wszelkich informacji dotyczących realizowanego programu na tablicy 

informacyjnej na terenie obiektów, na których realizuje projekt,  

14) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach dotyczących pracy w roli Lokalnego Animatora 

Sportu, 

15) Dbanie o dobre imię Operatora, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych ewentualnych 

partnerów projektu 

4. Wymagane dokumenty: 

 życiorys (CV), 

 list motywacyjny, 

 kserokopia świadectw, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających umiejętności, 

 kserokopie świadectw pracy, 

 wypełniony załącznik do ogłoszenia 

 oświadczenie o niekaralności, 

 oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, 

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

publicznych, 

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: „Nabór na Animatora Moje 

Boisko-ORLIK 2012” do dnia 21 luty 2017 roku do godz. 12.00. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Informacje dodatkowe: Przewidywane zatrudnienie dwóch osób, od 1.03.2017 do 30.11.2017 r., 

na podstawie umowy zlecenia, (69 godzin miesięcznie). Animatorzy zostaną wybrani na podstawie 

analizy złożonych dokumentów. 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

Przemysław Dębski 


