




…………………………………..  
                                                                                               (miejscowość, data)  

……………………………….. 
 (imię i nazwisko)    

 

Oświadczenia: 

 

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku 
Lokalnego Animatora Sportu w celu wykorzystania infrastruktury sportowej powstałej  
w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

 

..................................................... 
             (czytelny podpis)  

 

Oświadczam, że korzystam z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  z pełni praw 
publicznych. 

 

..................................................... 
             (czytelny podpis)  

 

Oświadczam, że nie byłam/-em skazana/-y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

 

..................................................... 
             (czytelny podpis)  

Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 
Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

..................................................... 
            (czytelny podpis)  



 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

 

..................................................... 
            (czytelny podpis)  

  

Ja niżej podpisany oświadczam, że w trakcie realizacji Projektu ,,Lokalny Animator Sportu”  
w 2017 roku nie będę otrzymywał innego wynagrodzenia za pracę - szkolenie sportowe, 
pochodzącego bezpośrednio lub pośrednio ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach  
w powyższym zakresie. 

 

..................................................... 
            (czytelny podpis)  

 



A. Kandydat 1  

II. INFORMACJE O ANIMATORACH
Dane kandydatów na animatorów rekomendowanych do udziału w

projekcie Lokalny Animator Sportu

Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu tej części (w stopniu kompletnym bądź jej fragmentu), należy
zapisać postęp zielonym przyciskiem na dole strony:
"Zapisz (zapamiętaj) część II"

Liczba kandydatów przewidzianych do pracy na orliku

Zawsze należy wypełnić dane w zakładce A.
Gdy zgłaszane są dwie kandydatury, należy wypełnić DODATKOWO zakładkę B.

A.1 Dane kandydata na animatora

1. Imiona

2. Nazwisko

3. Data urodzenia

4. PESEL

5. Płeć
kandydata/kandydatki na

animatora/animatorkę

wybierz

6. Adres zameldowania
(ulica i numer)

7. Kod pocztowy

8. Miejscowość

9. Adres do korespondencji

10. Telefon kontaktowy

11. Telefon
ogólnodostępny dla

uczestników projektu
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A.2 Informacje o kandydacie na animatora

12. Email kontaktowy
W przypadku

zakwalifikowania się do
projektu, email

wykorzystywany będzie do
logowania do serwisu

1. Obecny status
zawodowy

Student

Bezrobotny

Pracujący na całym etacie

Pracujący na niepełnym etacie

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu
sportowego (wystawiam fakturę lub
rachunek lub prowadzę działalność
gospodarczą powyżej dwóch lat)

Inna forma zatrudnienia

Emeryt/rencista

2. Poziom wykształcenia wybierz

3. Uprawnienia do pracy w
sporcie powszechnym

Nauczyciel WF

Kurs Animatora Sportu

Trener

Instruktor

Nie posiadam

4. Posiadane dodatkowe
kursy i uprawnienia

przydatne w pracy
animatora

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Kurs ratownika medycznego

Obsługa komputera

Prawo jazdy

Kurs przygotowania pedagogicznego

Animator Czasu Wolnego

Inne

5. Staż pracy z dziećmi i
młodzieżą

wybierz

6. Czy kandydat pracował nie tak
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wcześniej w charakterze
animatora?

8. Czy w latach ubiegłych,
udało Ci się namówić do

współpracy klub piłkarski,
który na orliku realizował

swoje zajęcia treningowe?

nie tak

9. Czy w swoim
miesięcznym

harmonogramie pracy w
ramach projektu Lokalny
Animator Sportu w 2017

roku, zamierzasz
uwzględnić zajęcia klubów

sportowych?

nie tak

10. Które z posiadanych
przez Ciebie cech i

umiejętności uważasz za
najważniejsze w pracy

Lokalnego Animatora
Sportu? Wybierz trzy

najważniejsze.

Opanowanie

Cierpliwość

Kreatywność

Operatywność

Sprawność, kondycja fizyczna

Komunikatywność

Asertywność

Otwartość na nowe rozwiązania

Ambicja

Umiejętność szybkiego uczenia się

Pracowitość

Zaangażowanie

Punktualność

Dokładność

Profesjonalizm

11. Czy w latach
2008-2015 byłeś

Animatorem Expertem?

nie tak

12. Czy w latach
2008-2016 byłeś Lokalnym

Koordynatorem
Animatorów?

nie tak

13. Czy w roku 2016
byłeś/byłaś Animatorem

Szkoleniowcem/Koordynatorem
Makroregionalnym ?

nie tak
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20. Dlaczego chcesz być Lokalnym Animatorem Sportu? (min. 800 znaków)

Zapisz (zapamiętaj) część II

14. Czy brałeś/brałaś
udział w konkursie na

Animatora Roku?

nie tak

16. Czy jesteś członkiem
klubu sportowego?

nie tak

18. Czy jesteś członkiem
organizacji pozarządowej?

nie tak
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III. INFORMACJE O SPOSOBIE REALIZACJI PROJEKTU
Wypełnia kandydat na animatora (w przypadku dwóch kandydatów,

wypełniają wspólnie)

Prosimy pamiętać, że po wypełnieniu tej części (w stopniu kompletnym bądź jej fragmentu), należy
zapisać postęp zielonym przyciskiem na dole strony:
"Zapisz (zapamiętaj) część III"

1. Jako Lokalny Animator Sportu będę realizował
program:

Tylko na orliku

Na orliku i innych
obiektach

2. Ile z twojego czasu pracy zamierzasz przeznaczyć
na zajęcia realizowane na orliku?

(pozostała część to zajęcia na innych obiektach)

wybierz

3. Wybierz trzy rodzaje zajęć
realizowane poza orlikiem, które

umieścisz w miesięcznym
harmonogramie pracy Lokalnego

Animatora Sportu, gdzie A to zajęcia
z danej dyscypliny sportu najbardziej

przez Ciebie preferowane
(staraj sie nie powtórzyć dyscypliny

między polami wyboru A, B i C)

wybierz A

wybierz B

wybierz C

4. Wybierz trzy rodzaje zajęć realizowane na boisku
orlik, które umieścisz w miesięcznym

harmonogramie pracy Lokalnego Animatora Sportu,
gdzie A to zajęcia z danej dyscypliny sportu

wybierz A
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najbardziej przez Ciebie preferowane
(staraj sie nie powtórzyć dyscypliny między polami

wyboru A, B i C)

wybierz B

wybierz C

5. Jakie typy działań zamierzasz realizować będąc
Lokalnym Animatorem Sportu?

Organizacja regularnych
zajęć.

Organizacja rozgrywek
sportowych

Organizacja imprez
sportowo-rekreacyjnych

Włączanie się w organizację
imprez ogólnopolskich

Współorganizowanie
szkolnych imprez
sportowych

6. Wybierz grupy wiekowe, z którymi zamierzasz
pracować realizując projekt Lokalny Animator

Sportu

Dzieci w wieku 4-9 lat

Dzieci w wieku 9-12 lat

Dzieci w wieku 12-15 lat

Młodzież 15-18 lat

Młodzież 18-22 lat

Dorośli 22-35 lat"

Dorośli 35-60 lat

Dorośli 60 +

7. Z jakimi organizacjami zamierzasz
współpracować jako Lokalny Animator Sportu?

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne
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Wyższe uczelnie

Kluby sportowe

Związki sportowe

Parafie

Spółdzielnie mieszkaniowe,
wspólnoty mieszkaniowe

Firmy, Zakłady pracy

Organizacje zrzeszające
osoby niepełnosprawne

Organizacje zrzeszające
seniorów

Lokalny samorząd

Samorządowe jednostki
pomocnicze zajmujące się
sportem (np. GOSiR,
MOSiR)

8. Z jakimi osobami/instytucjami zamierzasz
współpracować jako Lokalny Animator Sportu?

Rodzice dzieci
uczęszczających na zajęcia
realizowane w ramach
projektu.

Nauczyciele

Trenerzy, Instruktorzy

Inni Lokalni Animatorzy
Sportu

Czynni sportowcy

Byli sportowcy

Organizacje pozarządowe

Wolontariusze

9. Średnio dla ilu osób w skali tygodnia zamierzasz
organizować regularne zajęcia w ramach projektu

Lokalny Animator Sportu?

poniżej 20 osób

10. W jaki sposób zamierzasz pozyskiwać
potencjalnych odbiorców działań realizowanych w

ramach projektu Lokalny Animator Sportu?

Informacje na stronach
internetowych (np.
samorządów lokalnych,
szkół)

Informacje na portalach
społecznościowych
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Informowanie pobliskich
placówek oświatowych/
organizacji sportowych

Przekazywanie informacji
przez ogłoszenia parafialne

Przekazywanie informacji
lokalnym organizacjom
pozarządowych

Materiały reklamowe (np.
plakat, ulotka, baner)

Informowanie znajomych
(marketing szeptany)

Rozsyłanie wiadomości
tekstowych (SMS, e-mail)

11. Czy zakładasz udział kobiet w zajęciach
realizowanych przez Ciebie w ramach projektu

Lokalny Animator Sportu?

nie tak

13. Ilu wolontariuszy możesz realnie zaangażować
do współpracy przy realizacji projektu Lokalny

Animator Sportu?

wybierz

14. Jaki zakres pracy będzie realizowany przez
wolontariuszy zaangażowanych przy realizacji

projektu Lokalny Animator Sportu?

Pomoc w organizacji zajęć

Rekrutacja uczestników

Prowadzenie zajęć

Sędziowanie zawodów

Pomoc w organizacji imprez

Pomoc w organizacji
rozgrywek

Pomoc w promowaniu
działalności Lokalnego
Animatora Sportu

Zabezpieczenie medyczne w
czasie imprez

Opieka nad dziećmi podczas
zajęć z rodzicami

15. Czy zamierzasz pozyskać sponsorów, którzy
wspierać będą Twoje działania wykonywane w

ramach projektu Lokalny Animator Sportu

nie tak
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18. Jakie imprezy sportowo-rekreacyjne z poza rocznego harmonogramu pracy zamierzasz
zorganizować w 2017 roku jako Lokalny Animator Sportu?

#1

kliknij, aby odkryć i wpisać więcej imprez

Zapisz (zapamiętaj) część III

Termin imprezy #1 - miesiąc

Uczestnicy #1. Kto? Ile osób?

Temat i opis imprezy #1

Partnerzy #1  Jacy? Ilu?
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