OGŁOSZENIE
POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
Data:

01 marca 2019 r.

Dot.:

Ogłoszenia

konkursu

na

utworzenie

SZKOLNEGO

MŁODZIEŻOWEGO

OŚRODKA

KOSZYKÓWKI (SMOK) – dla dziewcząt lub chłopców.
Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa, KRS
33466, NIP 5272043457, REGON 000866604 (dalej jako „PZKosz”) jako polski związek sportowy, na
podstawie ogłoszenia przez Ministerstwo Sportu I Turystyki konkursu na Upowszechnianie sportu
dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe z dnia
23 listopada 2018 roku ogłasza dodatkowy konkurs na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego
Ośrodka Koszykówki (SMOK).
1. Polski Związek Koszykówki dla każdego z powołanych SMOK-ów, w ramach dofinansowania ze
środków MSiT zapewni:
1) wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach SMOK-a (jedne
zajęcia – 1,5 h):
Poziom
edukacyjny

Ilość zajęć
Suma zajęć
Ilość tygodni
treningowych
pozalekcyjnych
szkoleniowych pozalekcyjnych
w 2019 roku
w tygodniu

V klasa Szkoły
13
Podstawowej
IV klasa Szkoły
13
Podstawowej
I-III klasa Szkoły
13
Podstawowej
Wynagrodzenie trenerów dla 1 SMOK-a
2) zakup

sprzętu

sportowego

Koszt
jednostki
treningowej
(1,5h)

Suma
(brutto)

2

24

55,00

1 320,- PLN

2

24

55,00

1 320,- PLN

2

24

55,00

1 320,- PLN
3 960,- PLN

do

zajęć,

zakup

sprzętu

komputerowego

wraz

z oprogramowanie, kamera. Kwota dofinansowania ok/ 10 000,- PLN
3) Kwota całkowita przeznaczona w ramach tego konkursu to: 86 300,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych)

2. Główne zadania i obowiązki organizatora (jednostka samorządu terytorialnego):
a) jednostka samorządu terytorialnego, która chce na swoim terenie utworzyć SMOK
zwraca się z wnioskiem do Polskiego Związku Koszykówki (w załączniku);
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b) ze względu, na szybki czas realizacji oraz w przypadku przyznania organizacji SMOK-a,
JST zobowiązuje się na przesłanie podpisanej umowy w terminie 7 dni od daty
otrzymania maila o przyznaniu organizacji w/w ośrodka;
c) wyznaczenie koordynatora SMOK (dyrektor szkoły podstawowej lub wyznaczona
przez niego kompetentna osoba – najlepiej jeden z trenerów prowadzących);
d) wyznaczenie trenerów (nauczycieli wychowania fizycznego) prowadzących zajęcia
pozalekcyjne w klasach I – V szkół podstawowych;
e) zakup strojów treningowych dla dzieci biorących udział w zajęciach – przedstawienie
faktury za jaką kwotę zostały zakupione stroje treningowe.
3. Wymagane dokumenty (na piśmie) do wniosku o utworzenie SMOK:
a) wniosek jednostki samorządu terytorialnego o utworzenie Szkolnego Młodzieżowego
Ośrodka Koszykówki – w załączniku;
b) oświadczenie o zapoznaniu się z umową, którą będzie trzeba podpisać w przypadku
przyznania organizacji SMOK-a – umowa oraz oświadczenie w złączniku.
4. W przypadku przyznania organizacji ośrodka SMOK wymagane będą dokumenty do
uzupełnienia – termin złożenia 21.09.2018
a) załącznik nr 1 wykaz imienny dzieci i młodzieży - uczestników zajęć w ramach SMOK –
w załączniku;
b) załącznik nr 2 harmonogram zajęć w ramach upowszechniania sportu wśród dzieci
i młodzieży w ramach SMOK – w załączniku.
c) oświadczenia RODO o przetwarzaniu danych osobowych i udostępnianiu wizerunku
zarówno dla dzieci jak i trenerów prowadzących zajęcia.
UWAGA!
Zleceniobiorca (w imieniu JST koordynator) ma obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników programu SMOK – w załączniku
5. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:
a) dokumenty należy przesłać do dnia 15 marca 2019 w oryginale na adres:
Polski Związek Koszykówki
Maciej Szelągowski
ul. E. Ciołka 12
01-402 Warszawa
Konkurs SMOK 2019
NIE DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO
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6. Procedura i przebieg konkursu:
a) komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZKosz rozpatrzy nadesłane zgłoszenia
oraz przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego
zatwierdzenia Zarządowi PZKosz;
b) ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZKosz ogłosi na oficjalnej stronie internetowej
www.pzkosz.pl
7. Inne informacje:
a) Zarząd Polskiego Związku Koszykówki zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
bez podania przyczyny.

W imieniu Zarządu PZKosz
Olga Kijewska
Sekretarz Generalny
Polskiego Związku Koszykówki
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