ANKIETA
Fundacji na rzecz animacji i upowszechniania kultury, sztuki i oświaty ARS SUDETICA, zwraca się do Państwa z
uprzejmą prośbą o wyrażenie swoich preferencji w zakresie wypoczynku w Szklarskiej Porębie, w szczególności
w sferze kulturalno-rozrywkowej.
Gwarantujemy Państwu pełną anonimowość; uzyskane informacje zostaną wykorzystane jedynie w
zestawieniach zbiorczych.
1. Spędzając wolny czas w Szklarskiej Porębie jest Pani/Pan nastawiona/nastawiony
głównie na:
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 uprawianie sportu
 uprawianie turystyki rowerowej


zwiedzanie



uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych

 uprawianie turystyki pieszej
 wypoczynek bierny
2. W jakim stopniu oferta kulturalno-rozrywkowa Szklarskiej Poręby i okolic spełnia Pani/Pana
oczekiwania:
(bardzo proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
 zadowalającym
 nie spełnia moich oczekiwań
 wystarczającym
 nie mam takich oczekiwań
 nie mam informacji o ofercie kulturalno-rozrywkowej Szklarskiej Poręby i okolic
3. Z jakiego rodzaju imprez kulturalno-rozrywkowych najchętniej Pani/Pan chciałaby/chciałby
skorzystać:
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
wystaw (np. fotografii, malarstwa, rzeźby, rękodzieła
 seansów kinowych

artystycznego
przedstawień teatralnych, w tym

 koncertów muzycznych
teatru plenerowego
wydarzeń literackich (recytacji, wieczorów poezji,
 festiwali

wieczorów autorskich)
aktywnych form wypoczynku z instruktorem (joga,
 oferty parków rozrywki

jogging, nordic walking),
usług rozrywkowych świadczonych w lokalach
 oferty lunaparków, cyrków

gastronomicznych i handlowych (dancingi, dyskoteki)
innych, bardzo proszę podać jakich:
 jarmarków

.
.
4. W jakiego typu koncertach najchętniej Pani/Pan chciałaby/chciałby uczestniczyć:
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 współczesnej muzyki rozrywkowej
 jazzowych



poezji śpiewanej
muzyki klasycznej



muzyki ludowej i regionalnej




bluesowych
rockowych



piosenki turystycznej

 innych, bardzo proszę podać jakich:
.
.
5. Oto lista stwierdzeń nt. kultury. Bardzo proszę określić, czy zgadza się Pan/Pani z podanymi
niżej stwierdzeniami:
Nie
Zgadzam
Trudno
Stwierdzenie
zgadzam
się
powiedzieć
się
Większość ludzi nie potrzebuje na urlopie teatru,
koncertów, galerii sztuki
Uczestnictwo w imprezach kulturalnych powinno
być niedrogie
Dobrze jest łączyć seanse kinowe lub wystawy z
ofertą gastronomiczną
Ofertę kulturalną lepiej zastąpić imprezami
rozrywkowymi
Wolę spędzić wolny czas z rodziną w parku
rozrywki niż na imprezie kulturalnej
Wolny czas wolę spędzić w domu niż uczestniczyć
w wydarzeniach kulturalnych na żywo
Podoba mi się, gdy zjawiska kulturalne są łatwo
dostrzegalne i dostępne w przestrzeni miejskiej
Tak naprawdę kultura jest nudna
6. Jakie przeszkody utrudniają Pani / Panu korzystanie z oferty kulturalno-rozrywkowej
Szklarskiej Poręby i okolic:
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 brak informacji nt. oferty
 brak ochoty


utrudniony dojazd, dojście



brak zainteresowania



brak interesującej oferty

 zbyt duże koszty
 inne, bardzo proszę podać jakie:
.
.

Bardzo dziękuje za czas, który poświęciliście Państwo na wypełnienie ankiety.

