Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
ogłasza konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych
lub pozaszkolnych zajęć sportowych
uwzględniających zajęcia profilaktyczne, promocję zdrowego stylu życia dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z siedzibą na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Kwalifikacje:
•
•
•

instruktor danej dyscypliny sportowej, lub
trener danej dyscypliny sportowej, lub
magister wychowania fizycznego.

Wyłoniony w ramach konkursu organizator zajęć sportowych
zobowiązany jest do:
•
•
•
•
•

przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym w ofercie harmonogramem,
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom,
prowadzenia nadzoru pedagogicznego, merytorycznego i organizacyjnego,
zapewnienia co najmniej 12 uczestników w jednej grupie ćwiczebnej,
zapewnienia we własnym zakresie bazy oraz sprzętu do prowadzenia zajęć,

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć 40 złotych brutto za jedną godzinę zegarową.

Informacje dodatkowe:
• Oferowane zajęcia nie mogą być prowadzone w ramach sekcji lub klubu sportowego,
• Zajęcia powinny odbywać się nie mniej niż 1 godzinę zegarową i nie więcej niż 3
godziny zegarowe tygodniowo.

Termin realizacji zadania: od 2 marca 2020 r. do 10 grudnia 2020r.
Oferty zgodne z wzorem wniosku należy składać w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich, Plac Myśliwca 1, kancelaria (pok. nr 1) do 20 lutego 2020r. w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”.
Informacje tel. 77 404 93 36 (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl
lub w kancelarii urzędu.)
Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych
nie będą rozpatrywane.

wzór wniosku

Konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć
sportowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
1. Wnioskodawca (imię, nazwisko adres i telefon domowy lub/i komórkowy)
2. Tytuł zajęć:
3. Opis projektu z uwzględnieniem zajęć z elementami profilaktyki*: ( pełny opis

zajęć sportowych z podaniem szczegółowej tematyki zajęć profilaktycznych)
4. Harmonogram i miejsce realizacji projektu (daty, godziny zajęć, miejsce):

Data zajęć
(dzień, miesiąc)

Godzina rozpoczęcia
i zakończenia zajęć

Miejsce realizacji zajęć

5. Cele operacyjne, wymierne efekty:
6. Planowana liczba uczestników:
7. Kto będzie uczestnikiem (wiek, klasa, szkoła, miejscowość zamieszkania), jakie

będą zasady kwalifikacji i informacji o projekcie:
8. Załączniki do wniosku:

1. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone

za zgodność z oryginałem.
2. Oświadczenie oferenta o posiadaniu niezbędnej bazy do realizacji zadania.
3. Oświadczenie oferenta, iż prowadzone przez niego zajęcia nie są prowadzone
w ramach sekcji lub klubu sportowego.
4. Oświadczenie właściciela obiektu poświadczające udostępnienie obiektu
realizującemu opisane we wniosku zadanie, w określonych terminach zgodnych
z harmonogramem.
* najwięcej punktów otrzyma oferta która przedstawi najciekawszy program profilaktyczny.

