WÓJT GMINY USTKA
ogłasza otwarty konkurs dla animatorów
organizujących i prowadzących zajęcia sportowe
oraz sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych Gminy Ustka
w miejscowościach: Przewłoka, Grabno, Pęplino, Zimowiska, Objazda

Forma świadczenia usługi: umowa cywilnoprawna
Okres obowiązywania umowy: 1 kwiecień -30 listopada, (na okres dwóch lat)
Liczba godzin świadczonych zajęć: Minimum 40 godzin w miesiącu w godzinach
popołudniowych, od poniedziałku do piątku oraz w dni wolne od pracy, dowolnie.
Wykonawcą umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, w tym organizacje
pozarządowe,
I. Kwalifikacje osób świadczących umowę:
Muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do pracy
z dziećmi i młodzieżą. W przypadku osób prawnych, odpowiedzialność za dobór kadry
spoczywa na tej osobie.
Mile widziane referencje potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia, systematyczność, dobry
kontakt z dziećmi i młodzieżą
II. Zakres wykonywanych zadań:
a) organizacja atrakcyjnych zajęć sportowych dla dobranej wiekowo grupy (przedszkolaki,
dziewczęta, chłopcy, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy), w zależności od
oczekiwań społecznych,
b) organizacja imprez oraz turniejów, w tym pomoc przy organizacji imprez organizowanych
przez Gminę Ustka w tym Centrum Kultury Gminy Ustka lub sołectwo,
c) współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
d) współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności
fizycznej,
e) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy,
f) bieżące utrzymywanie porządku na obiekcie podczas korzystania z obiektu,
g) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu i zgłaszanie ewentualnych usterek
i uszkodzeń,
h) prowadzenie dokumentacji obrazującej faktyczną ilość przepracowanych godzin na danym
obiekcie, w tym prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
III. Dopuszczalność złożenia oferty wariantowej:
Istnieje możliwość złożenia oferty w dowolnej kombinacji: na pojedynczy/każdy obiekt
osobno, na kilka obiektów lub kompleksowo na całość.
IV. Zawarta umowa określi szczegółowo zakres zadań i obowiązków, harmonogram
zajęć, sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

V. Wymagane dokumenty:
a) oferta zawierająca wstępny program planowanych działań będący koncepcją autorską
z harmonogramem kosztów jednostkowych, o ile takie wystąpią, cenę umowy, propozycję
w zakresie ubezpieczenia mienia, osób itp.,
b) CV wraz z nr tel. kontaktowego/ wypis ze stosownego rejestru,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i uprawnienia trenerskie lub
instruktorskie w przypadku osoby fizycznej,
d) kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
e) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia osoby/osób świadczących umowę,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie o niekaralności osoby/osób świadczących umowę,
W przypadku osób prawnych: przy zawarciu umowy obowiązek uzupełnienia dokumentacji
o wykaz osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami.
W przypadku osób fizycznych: List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
VI. Wójt Gminy Ustka zastrzega sobie prawo odwołania lub nierozstrzygnięcia
konkursu bez podania przyczyny.
VII . Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać:
1) Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270
Ustka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na animatora sportu” w terminie do dnia
17 lutego 2017 r. do godziny 15:30,
2) Listownie na adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka z dopiskiem na
kopercie „Konkurs na animatora sportu” w terminie do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny
15:30,.
W przypadku nadesłania przesyłki listownej liczy się data wpływu oferty do urzędu.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą w ogóle rozpatrywane.
Po zakończeniu konkursu lub z powodu niewyłonienia animatora sportu, oferty zostaną
odesłane do ich adresatów.

