
Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Konopiskach  w ramach  projektu  „Rodzice  na  medal” 
poszukuje iluzjonistę na umowę zlecenie.

Zakres wykonywanych zadań w ramach umowy zlecenia:
− przeprowadzenie  12,5  godzin  zegarowych zajęć  (5 spotkań 2,5-  godzinnych)  z  dziećmi, 

których  rodzice  biorą  udział  w  warsztatach  podnoszących  kompetencje  opiekuńczo  – 
wychowawcze  (  wiek dzieci:  3-13 lat).  Podczas  zajęć  dzieci  uczyłyby się  magicznych 
sztuczek;

− dostarczenie odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia zajęć;
− prowadzenie dokumentacji zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, w sali zlokalizowanej na terenie gminy 
Konopiska.  Harmonogram  spotkań  zostanie  ustalony  z  koordynatorem  projektu  po  podpisaniu 
umowy.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny;
2) CV;
3) Kserokopie  dokumentów  o  posiadanych  uprawnieniach,  doświadczeniu  zawodowym, 

kwalifikacjach i umiejętnościach (oryginały do wglądu podczas prac konkursowych);
4) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowiący załącznik nr 1;
5) Kserokopia dowodu osobistego;
6) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2;
7) Oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w 

pełni z praw publicznych;
8) Oświadczenie o niekaralności.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.

Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy składać  osobiście  w  zamkniętej  kopercie  z 
dopiskiem „Rodzice na medal - iluzjonista” do dnia 11.08.2014r   w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Konopiskach, ul. Lipowa 1, 42-274 Konopiska lub przesłać listownie na w/w. adres.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, w sali zlokalizowanej na terenie gminy 
Konopiska.  Harmonogram  spotkań  zostanie  ustalony  z  koordynatorem  projektu  po  podpisaniu 
umowy.



Załącznik Nr 1

„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

..................................., dnia .............................                              ................................................
                          /miejscowość/                                                                  /data/                                                                                                                                /podpis/



Załącznik  Nr  2

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca (osoba fizyczna ) ..............................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze  oferuję świadczenie pracy na stanowisku iluzjonisty  za 
kwotę brutto  ………………………za 1 godzinę zegarową pracy. 

W przypadku wyboru oferty   zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach.

................................................
                   podpis 
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