Polski Związek Orientacji Sportowej ogłasza nabór chętnych instruktorów do prowadzenia
zajęć z Orientacji Sportowej z dziećmi w wieku szkolnym (szkoły podstawowej) w ramach
projektu „Przygoda dzieci i młodzieży z orientacją sportową”.
1. Nabór ma na celu zgłoszenia chęci prowadzenia zajęć w ramach projektu z zakresu
„Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Ministerstwo
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Konkurs dotyczy okresu: 1 maja – 20 grudnia 2021
roku.
Prowadzący zajęcia otrzymają:
- dofinansowanie 2 805,00 zł brutto na podstawie umowy zlecenia za prowadzenie zajęć (51,00
jednostek, gdzie 1 jednostka to 90 min),
- 4 kart SIAC (ilość uzależniona od ceny kupna)
2. W konkursie mogą wziąć udział kandydaci, którzy:
- nie pobierają wynagrodzenia w ramach innych projektów realizowanych
ze środków finansowanych przez MKDNiS za prowadzenie zajęć przewidzianych w projekcie
„Przygoda dzieci i młodzieży z orientacją sportową”;
- udokumentują posiadanie uprawnień instruktorskich lub trenerskich z Orientacji
Sportowej lub doświadczenie w orientacji sportowej lub przygotowanie pedagogiczne udokumentowane prowadzenie zajęć sportowych w szkole, klubie lub innej jednostce
prowadzącej zajęcia z zakresu orientacji sportowej;
- zadeklarują i przekażą we wskazanym terminie na konto PZOS środki własne lub środki
pochodzące z innych źródeł (klubu, sekcji, samorządów lokalnych itp.) w wysokości 500,-zł
(słownie: pięćset zł) oraz
- wykażą pracę wolontariusza, który pomaga przy prowadzeniu zajęć na kwotę 1377 (słownie:
jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem zł) (stosowne dokumenty zostaną przesłane przez
PZOS);
- zajęcia sportowe w ramach zadania (objęte dofinansowaniem) mogą być prowadzone
maksymalnie 3 razy w tygodniu, zajęcia nie mogą być prowadzone podczas zgrupowań lub
konsultacji;
- zadeklarują i systematycznie dokumentować będą w dzienniczku elektronicznym zajęcia
prowadzone z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych w wymiarze 51,00 jednostek
(w okresie 1 maja – 20 grudnia 2021 r.);
- zadeklarują prowadzenie zajęć z grupą min. 15 osób;
- zobowiążą się do promocji projektu „Przygoda dzieci i młodzieży z orientacją sportową”
umieszczając logo MKDNiS i PZOS na stronach internetowych szkoły, dzielnicy, klubu lub
sekcji oraz przekażą dokumentację zdjęciową obrazującą zajęcia z uczestnikami;
- przeprowadzą dwukrotnie w czasie trwania projektu, np. na „wejście i wyjście”, wśród
uczestników zajęć testy sprawnościowe, których wyniki wprowadzą do Narodowej Bazy
Talentów (www.narodowabazatalentow.pl) i dzienniczka elektronicznego,
- poddadzą się kontroli prowadzonych zajęć.
3. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:
- formularz należy wypełnić i przesłać do 25 kwietnia 2021r. do godz. 23.00 drogą
elektroniczną (skany wymaganych dokumentów) na adres: biuro@zielonysport.pl
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 30.04 (piątek) na stronie
www.zielonysport.pl.
4. Wymagane dokumenty:
- Formularz zgłoszeniowy
- kopia uprawnień instruktorskich lub trenerskich.
5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

- spełnienie wymogów formalnych;
- dotychczasowe osiągnięcia w popularyzacji Orientacji Sportowej;
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w Orientacji Sportowej;
6. Link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwzTS_YEsoY9l3_TTghQgi35ISRc6Xi9o8lUk
cN21hyVGIYQ/viewform

