
 

Wójt Gminy Mokrsko 
 

Ogłasza nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie 

sportowym ORLIK w Mokrsku w okresie od 1 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 r.  

w ramach projektu „Animator – Moje Boisko – ORLIK 2012” 

 

Wymagania niezbędne: 
1. posiadanie niezbędnych kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo 

– rekreacyjnych, tj. nauczyciel wychowania fizycznego,  trener, instruktor sportu 

lub  instruktor rekreacji ruchowej -  potwierdzone uprawnieniami ( w  przypadku 

trenera lub instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej uznawane są wyłącznie 

uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 ustawy o 

sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Dz.U. Nr 127, poz. 857 ) oraz na podstawie 

wcześniejszych przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

     27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie    

      kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania). 

2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 

3. niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie powstałym  

w ramach programu ,,Moje Boisko ORLIK 2012”. 

 

Wymagane dokumenty: 
1. umotywowane zgłoszenie udziału w konkursie, 

2. życiorys (CV), 

3. kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, 

4. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania  

i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań 

animatora, 

6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 8 lutego 2013 r. do godz. 13 
00 

  

w  sekretariacie Urzędu lub listownie na adres Urząd Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko   

z dopiskiem „Animator". Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Mokrsko.  

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Lista osób, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.mokrsko.pl). 

 

Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę 

kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 r. 

W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu. 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP pod adresem wskazanym 

wyżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mokrsku. 
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