
Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęd 

artystycznych, kulturalnych, ruchowych i edukacyjnych w sezonie 2017/2018                                                             

w ramach Wałbrzyskiej Szkoły Talentów 

 

Regulamin Konkursu 

I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Chęd prowadzenia atrakcyjnych  zajęd w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na terenie Starej 

Kopalni lub na Piaskowej Górze, w ramach Wałbrzyskiej Szkoły Talentów. 

2. Do konkursu mogą przystąpid: osoby prawne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. 

3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu są proszeni o przesłanie drogą elektroniczną na adres: 

wst@wok.walbrzych.pl kompletu dokumentów składającego się z: 

- CV instruktora/ów 

- wypełnionego formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

II PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych ofert na prowadzenie zajęd 

artystycznych, kulturalnych, ruchowych  i edukacyjnych. 

2. Działania muszą byd planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 

III MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT: 

1. Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesład mailem (w temacie prosimy wpisad 

„konkurs na instruktora” na adres: wst@wok.walbrzych.pl. 

2. Termin składania ofert: do  20 lipca 2017 r. do godz. 14.00 

IV TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT: 

1. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może złożyd kilka ofert. 

2. Oferent powinien przedstawid pełny plan realizacji zadania (załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu). 

3. Komisja konkursowa dokonująca wyboru ofert będzie brad pod uwagę: 

- wartośd merytoryczną oferty, 

- ocenę przedstawionej kalkulacji zajęd, 

- posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęd, 

- kwalifikacje prowadzącego zajęcia, 

- ocenę przewidywanych efektów realizowanego zadania. 

4. Poszukujemy instruktorów do prowadzenia zajęd: 

 tanecznych – balet, taniec nowoczesny, taniec jazzowy,  taniec towarzyski dla dzieci, 

salsa, zajęcia ruchowe/rytmiczne dla rodziców z niemowlętami, 

 plastycznych – zajęcia plastyczno –kreatywne, rękodzielnicze, 

 muzycznych – nauka gry na gitarze i innych instrumentach, 

 sztuki wizualne – warsztaty fotograficzne dla dzieci, 
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 inne – zajęcia, które mogą się odbywad w pracowniach: multimedialnej, muzycznej, 

tanecznej, plastycznej, teatralnej. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Dyrektora Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury w składzie trzyosobowym na niejawnym posiedzeniu. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 sierpnia 2017 r. 

 Wałbrzyski Ośrodek Kultury skontaktuje się z wybranymi przez komisję osobami i 

podmiotami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie konkursem. 

4. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wybranych ofert. 

5. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej z przedstawionych ofert. 

 

VI. INFORMACJE KOŃCOWE: 

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

2. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Dyrektor Wałbrzyskiego 

Ośrodka Kultury. 

3. Wszelkich informacji dot. zajęd udziela koordynator zajęd Justyna Drapała, e-mail: 

justyna@wok.wabrzych.pl, tel. 696983867. 

 

 
Wałbrzych, 22.06.2017 rok 
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