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Wrocław, 17.07.2018 r. 
 
 
 

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży 
przy Radzie Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice 

 
W związku z rozwojem i nowymi zadaniami społecznymi na rzecz mieszkańców, Rada 

Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice - Samorządowa Jednostka Pomocnicza Miasta 
Wrocławia, zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach prowadzonego przez 
Radę Osiedla Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży. 

 
Miejsce realizacji zadania: Biuro Rady Osiedla, ul. Fryderyka Pautscha 4, 51-651 Wrocław 

Czas realizacji zadania: poniedziałek – wtorek i czwartek - piątek w godz. 15.00 – 19.00 
w okresie od 3 września 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. 

 
 
Każda oferta powinna zawierać: 

1. Dane rejestracyjne podmiotu zainteresowanego realizacją zadania. 
2. Ogólny konspekt zajęć z podziałem na godziny zegarowe (60 min). 
3. Opis doświadczenia w realizacji zadań w tym samym lub podobnym zakresie. 
4. Propozycja kadry i opis jej doświadczenia (załączenie CV). 
5. Rekomendacje (opcjonalnie). 
6. Propozycję ceny brutto za godzinę zegarową. 
7. Propozycję czasu realizacji – terminy wg ww. godzin funkcjonowania KCADiM.  

 
 

Cele Klubowego Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży: 
 
Główny: Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się we 
Wrocławiu, w czasie wolnym od nauki szkolnej wraz z realizacją programu profilaktyki 
uzależnień m.in.: poprzez organizację kreatywnych zajęć manualnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych i turystycznych oraz uczestniczenie w atrakcyjnych zajęciach poza nauką 
szkolną. 
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Szczegółowe: 
a) zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, 
b) integracja międzypokoleniowa: dzieci i rodziców oraz dziadków i opiekunów, 
c) „nauka poprzez zabawę i zabawa poprzez naukę”, 
d) aktywny wypoczynek poprzez sport i zadania ruchowe, 
e) wyrównanie szans dla dzieci z różnych środowisk, 
f) stworzenia miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, jako 

alternatywy dla środowiska dysfunkcyjnego, 
g) nauka poszanowania tradycji i kultury, 
h) umocnienie tożsamości i tradycji w kontekście lokalnego środowiska, 
i) kształtowanie u dzieci i młodzieży nawyków prozdrowotnych, 
j) przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych, 

za własne postępowanie, 
k) nabywanie nowych umiejętności, pobudzanie i kształtowanie talentów. 
 
 
Lista zadań i ich syntetyczny opis, na które można składać oferty ich realizacji: 
 
1. Zajęcia z języków obcych – angielski i niemiecki 

Podczas zajęć z języków obcych, dzieci i młodzież będą mieli możliwość dodatkowego 
podniesienia swoich kompetencji językowych. Zajęcia będą wykorzystywać różne formy 
zabawowe. 
Planowany czas realizacji zadania: 100 godzin (w tym, wyjątkowo: 20-30 godz. 
w ramach Letniej Szkoły Języka Obcego w okresie 27 – 31 sierpnia 2018 r.). 

 
2. Warsztaty artystyczne (np. teatr, aktorstwo, reżyseria) 

Rozwijanie artystycznych zamiłowań i uzdolnień dzieci i młodzieży podczas różnorodnych 
zajęć artystycznych. 
Planowany czas realizacji zadania: 50 godzin. 
 

3. Warsztaty ekologii, segregowania odpadów i recyclingu 
Warsztaty będą dotyczyć różnych poziomów bioróżnorodności, znaczenia biocenozy, 
kurczących się zasobów przyrody nieożywionej w aspekcie  zanikania gatunków, roślin 
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i ich wpływ na równowagę środowiskową, wpływ naturalnego środowiska na dobrostan 
człowieka; ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (najlepszy sposób ochrony 
przyrody), segregacja, recykling, kompostowanie, składowanie i problem wysypisk śmieci, 
budowanie społeczeństwa bezodpadowego; warunki komfortu w pomieszczeniach, 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, moc urządzeń i ich etykiety energetyczne, 
działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii. Uczestnicy dowiedzą się m.in.: Jak 
zrobić audyt energetyczny domu? Co to są przyciski stand-by? Jak efektywnie używać 
urządzeń elektrycznych w naszym domu? 
Planowany czas realizacji zadania: 20 godzin. 
 

4. Zajęcia z szybkiego czytania i technik pamięciowych 
Zajęcia mają na celu: zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu 
stopnia rozumienia, nabycie umiejętności koncentracji, rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie 
słownictwa, naukę rysowania, eliminację błędów ortograficznych, wprowadzenie ćwiczeń 
z kinezjologii wg Denisona usprawniających m.in. pracę mózgu, techniki pamięciowe. 
Poprzez zajęcia dzieci i młodzież ma możliwość skrócenia czasu nauki, nauczy się sztuki 
koncentracji, pozna techniki sprawnego i efektywnego uczenia się, w tym metody 
nielinearnego notowania - „mapy myśli”, rozwinie swoją wyobraźnię, nauczy się sztuki 
relaksu i pozbywania się stresu, rozwinie zakres swojej pamięci. 
Planowany czas realizacji zadania: 20 godzin. 
 

5. Zajęcia ruchowe Taekwon-Do 
Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem ruchów dyscypliny olimpijskiej w Taekwon-Do mają 
za zadanie podnieść kompetencje ruchowe i umiejętności relaksacyjne dzieci i młodzieży. 
Planowany czas realizacji zadania: 25 godzin. 

 
6. Warsztaty bezpiecznego blogowania i poruszania się po Internecie 

Celem programu jest profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw 
oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej. Korzystanie 
z usług Internetu poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa 
w sieci komputerowej. Sieć WWW może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji, 
rozrywki, ale jest to możliwe tylko dzięki znajomości zagrożeń i bezwzględnemu 
stosowaniu zasad bezpieczeństwa. 
Planowany czas realizacji zadania: 30 godzin. 
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7. Warsztaty filmowe (animacja poklatkowa, videoarty, YouTube) 
Zajęcia rozwijające postawy twórcze, pasje filmowe i fotograficzne. Pobudzające 
kreatywność, wyobraźnię i wrażliwość. Uczestnicy w prosty i ciekawy sposób poznają 
tajniki sztuki filmowej, głównie od strony technicznej. Dowiedzą się jak skonstruować 
scenariusz, zorganizować plan zdjęciowy, jak pracować z kamerą, oświetleniem czy 
nagrywać dźwięk. Dowiedzą się jak tworzyć materiały filmowe i na YouTube. 
Planowany czas realizacji zadania: 15 godzin. 

 
 
Podmioty zainteresowane złożeniem oferty prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail: 
rada.osiedla.biskupin@gmail.com lub złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Oferta na realizację zadania (wpisać numer i nazwę zadania)” bezpośrednio w siedzibie Rady 
Osiedla w godzinach pracy biura (pon. 9-12, śr. 12-15, czw. 15-18) w terminie do 12 sierpnia 
2018 r. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Rady: 
Damiana Wojciecha Dudały, tel. 605697839, adres e-mail: rada.osiedla.biskupin@gmail.com 
 
Informacje i klauzule ze względu na dane osobowe zawarte w ofertach (prosimy o ich 
zastosowanie dla każdej osoby z osobna): 
 
1. W ofercie prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Radę Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice oraz Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego moich danych osobowych w celach związanych 
z przeprowadzeniem wyboru oferty. Zostałam/-em poinformowana/-y, że administratorem 
danych osobowych jest Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice z siedzibą we 
Wrocławiu (kod pocztowy 51-651) przy ul. Fryderyka Pautscha 4 oraz Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-159 Wrocław) 
przy pl. Dominikańskim 6. Oświadczam, iż jestem świadoma/-y prawa do wglądu do 
swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane 
zostały podane dobrowolnie.” 

 
2. Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. 

 



 

 

5 / 6 

3. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty na określone zadanie. 
 
4. Informujemy, że administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Rada Osiedla 

Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-651) 
przy ul. Fryderyka Pautscha 4 (dalej jako RO BSDB) oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-159 Wrocław) przy pl. 
Dominikańskim 6 (dalej jako WCRS). 

 
5. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na 

podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 
1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. 

 
6. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu wyboru oferty, a w przypadku wyrażenia 

odrębnej zgody, także w celu realizacji wyboru oferty i przyszłych procesów 
i rekrutacyjnych prowadzonych przez RO BSDB oraz WCRS. 

 
7. Dane przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od momentu zakończenia wyboru 

oferty, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach 
prowadzonych przez RO BSDB oraz WCRS, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania 
zgłoszenia. 

 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

 
9. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail: rada.osiedla.biskupin@gmail.com, co nie będzie miało wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do 
uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie 
możliwy udział w prowadzonym przez RO BSDB oraz WCRS wyborze oferty czy procesie 
rekrutacyjnym. 
 

12. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu oferty danych osobowych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 
13. Więcej o Radzie Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice na stronach: 

§ https://www.facebook.com/RadaOsiedlaBiskupinSepolnoDabieBartoszowice/ 
§ http://rada.osiedla.wroc.pl 
§ https://www.facebook.com/naszeosiedle/ 

 


