
 

Konkurs kandydatów: 
Animator sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko-

Orlik 2012” przy  ul. Piaskowej w Iłowej 

 

         Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w  Iłowej  ogłasza konkurs na 
zatrudnienie dwóch kandydatów na  „Animatora sportu – Moje Boisko - Orlik 2012” 
przy ul. Piaskowej w Iłowej. 
Umowa -  zlecenie zawarta będzie na okres 9 miesięcy: (marzec - listopad 2018 r.). 
W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych dziennikiem zajęć 
wynosi 180 godzin. 
116 godzin – umowa z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, 
64 godziny – umowa finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

1. Wymagania niezbędne kandydata:  
a. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych 

oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
b. dobry stan zdrowia ( zaświadczenie lekarskie) 
c. nie był karany za przestępstwa umyślne, 
d. nieposzlakowana opina, 
e. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 

2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z póżn. zm.) oraz rozporządzeniem 
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 uzyskania (Dz. U. Nr 738 z póżn. 
zm.)  

 ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub 
turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze 
co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, 

 lub posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończył 
specjalistyczny kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych i 
zdał egzamin końcowy. 

f. mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na 
stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
a. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych, 
b. nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk, 
c. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu, 
d. przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na 

obiekcie, 
e. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia, 
f. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego, 
g. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk, 
h. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy, 
i. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy 

Iłowa do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu 
życia przez zainteresowanie sportem, 



j. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie 
Gminy Iłowa w organizacji zajęć sportowych. 

k. zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych 
l. aktywizacja sportowa całej społeczności Gminy Iłowa 

3. Wymagane dokumenty:  
a. życiorys (CV) 
b. list motywacyjny 
c. koncepcja funkcjonowania obiektu, czyli wizję działań, zakres zajęć 

organizacji zawodów, wstępny harmonogram zajęć (160 godzin 
miesięcznie) 

d. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz 
uprawnień trenerskich i instruktorskich 

e. kserokopie świadectw pracy 
f. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz 

listy referencyjne 
g. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją 

innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
h. oświadczenie o niekaralności 
i. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia 
j. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania 

z pełni praw publicznych 

Wymagane dokumenty należy składać  w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 
Iłowej przy ul. Żagańskiej 15 w terminie do:  10 lutego 2018 r. 
Koperty powinny zawierać adnotację:  „Animator sportu „Moje Boisko-Orlik 2012”. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
W razie wątpliwości proszę kontaktować się tel. 68 3774598. 
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów. 

 Etap pierwszy – wstępna selekcja 
 Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą 
powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości 
powiadamiania o dalszym etapie konkursu. 
Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

 

                                                                                                     Dyrektor  

       Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

                                                                                                 Maria Żarska 

 

Iłowa, dnia 12.01.2017 r. 

 



 


