Zielona Góra 16.01.2020 r.
SZANOWNI PAŃSTWO

INFORMACJE DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH
IV EDYCJI PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2020
1. Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zawierane z Państwem
będą z datą 07 stycznia 2020 r. i od tej daty będą rozliczane zajęcia wykazane w dzienniku elektronicznym.
2. W terminie do 30 stycznia 2020 należy odesłać w wersji papierowej wypełnione i podpisane:
- 2 egzemplarze Umowy zlecenia
- 1 egzemplarz zał. nr 1 Oświadczenia do celów podatkowych
-2 egzemplarze Porozumienia o współpracy
na adres Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA , 65-410 Zielona Góra , ul. Fabryczna 13B/3
3. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczestników zajęć pozalekcyjnych jako wymóg obligatoryjny.
- w terminie do 15 lutego 2020 prosimy o przelania na konto operatora wojewódzkiego
Millenium Bank 04 1160 2202 0000 0000 8306 7167
kwoty 100,00 zł brutto od 1 grupy ćwiczebnej ( 15 osób) na rok 2020 w/w ubezpieczenia . W związku z tym
prosimy o niezwłoczne przesłanie wyłącznie drogą mailową biuro@szs-lubuskie.pl następujących danych do
wystawienia faktury:
NABYWCA ………………………………………………..
ODBIORCA ……………………………………………….
ILOŚĆ PRZYZNANYCH GRUP ………………
NAZWA SZKOŁY ………………...…………………….
Ubezpieczenie NNW będzie obowiązywać od 16 stycznia do 30 czerwca 2020 i od 1 września do 15 grudnia 2020 r.
4. Przypominamy , że w dzienniku elektronicznym www.szkolnyklubsportowy.pl jako warunek podstawowy należy wgrać
zgody rodziców ( zgody z roku 2019 są aktualne !) i w terminie do 10 dnia każdego miesiąca uzupełnić wykonanie zajęć i
wgranie podpisanego raportu miesięcznego jako podstawy do wypłacenia wynagrodzenia na Państwo konto.
5. Zajęcia prowadzimy 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.
W okresie od 7 stycznia do 30 czerwca 2020 można maksymalnie przepracować 44 godziny z puli 70 godzin na jedną
grupę. Pozostałe 26 godzin od 1 września do 15 grudnia 2020 r.
6. Dziennik elektroniczny powinien być aktywny w styczniu dlatego prosimy o codziennego sprawdzania jego włączenia przez
operatora krajowego i dokonania niezwłocznej rejestracji i wgrania wymaganych minimum 15 zgód rodziców w terminie
do 10 lutego 2020 r.
NIE WYWIĄZANIE SIĘ Z POWYŻSZYCH WYMOGÓW W WYZNACZONYM TERMINIE
BĘDZIE JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z PROGRAMU
W TAKIM PRZYPADKU OPERATOR WOJEWÓDZKI UZUPEŁNI GRUPY Z LISTY REZERWOWEJ
W przypadku pytań i wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji :
biuro@szs-lubuskie.pl
Tel. 512 125 501
Telefon, faks 68 453 07 47
Zbigniew Bermes
Operator Wojewódzki

Życzę Państwu dużo pozytywnych wrażeń z prowadzenia zajęć , a beneficjentom wspaniałej zabawy z
udziału w zajęciach i liczę na udaną współpracę
Prosimy o systematycznie sprawdzanie swojej poczty mailowej i śledzenie strony naszego
stowarzyszenia www.szs-lubuskie.pl

