Ankieta dotycząca zajęć kulturalnych
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie organizuje badanie, którego celem jest stworzenie
najlepszej oferty dla mieszkańców Gminy Słupno. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która
pomoże w przygotowaniu najlepszej oferty kulturalnej. Ankieta jest anonimowa. Można ją przesłać
pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, ul. Królewska 28A, 09-472
Słupno, dostarczyć osobiście do GOK, lub wysłać w formie elektronicznej na e-mail: gokslupno@wp.pl
Płeć:  kobieta

 mężczyzna

Wiek: ……………………………

Miejscowość: …………………………

1. Jakie mają Państwo zainteresowania?



osoba dorosła …………..............................................................................................................
dziecko .....................................................................................................................................

2. Jakiego typu zajęcia byłyby dla Państwa interesujące?





wykłady
warsztaty/kursy
wyjazdy
zajęcia sportowe

3. Jaka forma zajęć byłaby dla Państwa najbardziej dogodna?




zajęcia jednorazowe
zajęcia cykliczne
członkostwo w klubie zainteresowań, jakiego typu…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w podanych zajęciach tematycznych?














nauka języka angielskiego dla dzieci
nauka języka angielskiego dla dorosłych
plastyka
breakdance
taniec nowoczesny
wokal
aerobik dla dorosłych
judo
zabawy z gliną
zumba
zajęcia nauki gry na instrumentach (keyboard, perkusja, gitara)
wycieczki krajoznawcze/tematyczne
inne, jakie?………………………………………………………………………………………………………………………….

6. W jakich godzinach mogą Państwo korzystać z zajęć organizowanych przez GOK (dotyczy dni od
poniedziałku do piątku):




od 12.00 do 16.00
od 16.00 do 19.00
inne, jakie?..............................................................................................................

7. W jakich miejscach najchętniej będziecie Państwo korzystać z zajęć organizowanych przez GOK:






w szkole w Liszynie
w szkole w Święcieńcu
w szkole w Słupnie
w budynku GOK w Cekanowie
w świetlicy wiejskiej, jakiej miejscowości?..................................................................................

8.Czy chcieliby Państwo działać w ramach wolontariatu?



tak, przy organizacji imprez kulturalnych
nie

9. Proszę zaznaczyć jakie miejsca chcieliby Państwo odwiedzić:






teatr
kino
muzea
żadne
inne, jakie ?.........................................................................…………………………………………………

10. Ile byliby Państwo w stanie zapłacić za pojedyncze jednogodzinne zajęcia?




5-10 zł
10-20 zł
20 zł i więcej

11. Skąd czerpią Państwo wiedzę o ofercie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie ?






plakaty
znajomi i rodzina
strona internetowa
profil na Facebook'u
inne, jakie?………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Za pośrednictwem jakiego medium najłatwiej dotrzeć do Państwa z informacją o zajęciach?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!!!

