
Ogłoszenie

Gmina Barczewo ogłasza nabór na stanowiska animatorów/instruktorów sportu dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych na zewnętrznych obiektach sportowych typu Orlik w Bar

czewie i Łęgajnach, bieżnie lekkoatletyczne, skatepark

1) Animator/instruktor zajęć ogólnorozwojowych, lekkoatletycznych oraz nor
dic walking

2) Animator/instruktor zajęć gier zespołowych (piłka siatkowa, koszykówka, pił
ka nożna)

3) Animator/instruktor zajęć badmintona, tenisa ziemnego

4) Animator/instruktor zajęć jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze.  

Forma  i  okres  zatrudnienia – umowa  zlecenie  zawarta  na  11  miesięcy:  
od 01.02.2022 – do 31.12.2022

Ilość godzin do przepracowania: 4-6 godzin tygodniowo według ustalonego harmonogra
mu w dni powszednie w tym weekendy

Minimalna miesięczna liczba godzin w miesiącu: 20

I. Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora/ instruktora

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu
blicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-re
kreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, 
nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji rucho
wej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera spor
tu, instruktora sportu i rekreacji,

2) Przygotowanie pedagogiczne,

3) Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, 
punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym 
współorganizacja imprez, turniejów itp.),dla różnych grup wiekowych.

 działania  profilaktyczne  mające  na  celu  przeciwdziałanie  patologiom społecznym  jak 
również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej,

 włączenie  innych  instytucji  i  organizacji  działających  w środowisku do wspomagania 
merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego,

 organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatel
skiej,



 dbanie  o bezpieczeństwo w czasie  zajęć oraz nadzór  nad przestrzeganiem regulaminu 
obiektu,

 dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na 
obiekcie i wokół niego,

 doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych,
 prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 realizacja miesięcznego harmonogramu pracy.
Sposób i termin składania ofert:

1) Oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  w  terminie  do   19.01.2022  roku  
do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac 
Ratuszowy 1 1 (pokój nr 1) z dopiskiem „Animator Sportu Gminy Barczewo” 

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumentów nie odsyłamy.

4) Wszystkie załączniki są dostępne w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barcze
wie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

5) Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana telefonicznie. 

6) Informacji o naborze udziela Koordynator Sportu Katarzyna Stasiewicz tel. 89 514 83 46 
wew.85 lub 86.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Życiorys (CV)

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadanie uprawnień tre
nerskich lub instruktorskich

4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w zakresie or
ganizowania  i  prowadzenia  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,  listy  referencyjne (jeśli  
dotyczy),

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy),

6. Załącznik nr 1 – wniosek



Załącznik nr 1 

WNIOSEK-ZGŁOSZENIE

□  - Animator/instruktor zajęć ogólnorozwojowych, lekkoatletycznych oraz nordic walking

□  - Animator/instruktor zajęć gier zespołowych (piłka siatkowa, koszykówka, piłka noż
na)

□  - Animator/instruktor zajęć badmintona, tenisa ziemnego

□  - Animator/instruktor zajęć jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze.  

Dane kandydata 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………….……………….

2. Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

………………………...…………………………………………………………..……

3. Data urodzenia i miejsce urodzenia………………………………………..……….

4. Wykształcenie…………………………………………………………………..……..

5. Uprawnienia szkoleniowe

……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………….…………………………

6. Miejsce pracy (nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) i stanowisko

………………………………………………………………………………………….

7. Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail)

………………………………………………………………………………………….



Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie 

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 lub 14 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro
ny osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w 
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 
95/46/WE  (Ogólne  Rozporządzenie  o  Ochronie  Danych  (Dz.  Urz.  UE  L 
119/1 z 4.05.2016r.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Urząd Miejski w Bar
czewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, reprezentowana przez Burmi
strza Gminy.

2. Nadzór  nad  prawidłowym  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  Gminie 
Barczewo sprawuje Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem ema
il: iod@barczewo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133 z późn. zm.)oraz art.6 
ust.1 lit. b RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie  pu
blicznym tj.  postępowanie w sprawie naboru na Animatora Sportu Gminy 
Barczewo i zawarcie umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Podmioty, którym Gmina Barczewo udostępnia dane osobowe na pod
stawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) Podmioty, którym Gmina Barczewo powierza dane osobowe na pod
stawie umów powierzenia danych osobowych

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany od
rębnymi przepisami prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Go
spodarczy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania 
kopii, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia danych, prawo usunię
cia danych, a w razie wyrażenia zgody prawo do cofnięcia zgody w dowol
nym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do realizacji celu przetwarzania. Konsekwencją odmowy lub wycofania zgo
dy na przetwarzanie danych osobowych, będzie brak możliwości rozpatrzenia 
wniosku o nabór na stanowisko Animatora Sportu w Gminie Barczewo.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu,  gdy  Pani/Pan 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie da
nych osobowych.

10. Przetwarzanie danych osobowych kandydata nie będzie odbywać się w 
sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami.

…………………………………..

data i podpis/y osoby/osób, której/ych* dane dotyczą

*Niepotrzebne skreślić
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