Taekwon-do zveza Slovenije panoga WTF

TAEKWON-DO WTF
JAVNI RAZPIS MIZŠ ZA IZBOR KANDIDATOV ZA SOFINANCIRANJE PLAČ
STROKOVNO IZOBRAŽENIH DELAVCEV V PROGRAMIH NACIONALNIH
PANOŽNIH ŠPORTNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2020 -2024

Celje, 18.12.2019
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V skladu z Zakonom o športu (v nadaljevanju »ZŠpo-1«)1, Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (v nadaljevanju »Pravilnik«)2 in internimi predpisi Taekwon-do
zveze Slovenije. Taekwon-do zveze Slovenije objavlja poziv za evidentiranje kandidatov za
sofinanciranje plač strokovnih izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za
obdobje 2020 -2024.

A.

SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE

Predmet razpisa je evidentiranje kandidatov v okviru Javnega razpisa za izbor izvajalcev in
sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno
obdobje 2020 – 2024, ki je objavljen na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/zbirke/javneobjave/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-in-sofinanciranje-plac-strokovnih-delavcev-v-programihnacionalnih-panoznih-sportnih-sol-za-stiriletno-obdobje-2020-2024/

B.

PODATKI O ZVEZI NOSILKI NPŠŠ

NPŠŠ je nosilka Taekwon-do zveza Slovenije, Dečkova cesta 1, 3000 Celje - panoga WTF.

C.

DOSTOP DO BESEDILA POZIVA

Poziv je javno objavljen na spletnih straneh Taekwon-do zveze Slovenije, ki je dostopna na povezavi:
http://www.taekwondo-zveza.si/izobrazevanja/ . Kandidat lahko za besedilo poziva zaprosi NPŠŠ tudi
preko elektronskega naslova Taekwon-do zveze Slovenije: tkd@taekwondo-zveza.si ali pri
pooblaščeni osebi Taekwon-do zveze Slovenije, generalnem sekretarju zveze.

D.

ROK IN ODDAJA KANDIDATURE

Rok za oddajo popolne vloge, ki izpolnjuje pogoje je 20. 1. 2020 do 14.00 ure.
Kandidat mora vlogo predložiti osebno na sedežu Taekwon-do zveze Slovenije ali poslati priporočeno
po pošti na naslov Taekwon-do zveze Slovenije, Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Kandidatura mora biti
predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ – panoga WTF«.

E.

POPOLNA KANDIDATURA

Kandidat mora kandidaturi predložiti vso izpolnjeno dokumentacijo in ustrezna dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki so natančneje določena v dokumentu Kriteriji za izbor trenerjev v programe
NPŠŠ 2020-2024 panoge WTF. V primeru, da kandidatura ne bo v skladu z vsemi zahtevami, ki so
natančneje določene v kriterijih posamezne panoge za izbor trenerjev v programe NPŠŠ 2020-2024,
bo Taekwon-do zveza Slovenije tako kandidaturo izločila iz nadaljnega postopka isodelovanja v
postopku javnega razpisa.
Odpiranje kandidatur ni javno in bo opravljeno 22.1.2020.
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Priloga-1

IZJAVA KANDIDATA O RESNIČNOSTI PODATKOV

Podpisani __________________________________________ izjavljam, da so vse navedbe in

podatki, ki sem jih navedel v kandidaturi resnični.

Ime in Priimek: ___________________________________________
(z velikimi tiskanimi črkami)

Podpis: _____________________________________
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Priloga-2

IZJAVA O DOVOLJENU ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Podpisani __________________________________________ se strinjam, da se lahko obdelujejo
moji osebni podatki, ki jih je Taekwon-do zveza Slovenije pridobila o meni in jih bo v času izvajanja
pogodbe o sofinanciranju plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih
posredovala Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport oziroma Zavodu za šport RS Planica.
Namen obdelave osebnih podatkov je optimalno izvajanje in načrtovanje programov ministrstva in s
tem povezano zagotavljanje racionalne porabe javnih sredstev.

Ime in Priimek: ___________________________________________
(z velikimi tiskanimi črkami)

Podpis: _____________________________________
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