Ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców
gminy Działoszyn
Szanowni Państwo,
Kierujemy do Państwa ankietę ponieważ chcemy poznać opinie i potrzeby związane z naszym
Domem Kultury i uczestnictwem w jego ofercie.
Ankieta jest anonimowa. Pytania mają charakter zamknięty i otwarty. Informacje zebrane od
Państwa pozwolą nam na opracowanie optymalnej oferty kulturalnej.
Ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.dzialoszyn.pl, na
stronie Domu Kultury www.mgdkdzialoszyn.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
Wersja papierowa będzie dostępna po otwarciu MGDK.
Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej, dostarczenie (posiadamy
skrzynkę na listy na zewnątrz budynku), sfotografowanie itp. do dnia 1.08.2020 r.
Informacje przez nas zebrane mają charakter jedynie statystyczny i nie będą udostępniane
innym podmiotom, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

1.

Czy korzysta Pan/Pani z oferty Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie?
( zakreśl właściwą odpowiedź)
A) regularnie B) nieregularnie C) sporadycznie D) nie korzystam

2.

W których z poniżej wymienionych działań wziąłby Pan(i), Państwa dziecko udział
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
a. zajęcia plastyczne dla dzieci 
b. zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 
c. zajęcia rytmiczne 
d. zajęcia świetlicowe dla dzieci, gry planszowe 
e. klub brydżowy 
f. zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży 
g. festyny rodzinne 
h. wykłady i warsztaty na różne tematy 
i. darmowe kursy komputerowe – komputer od podstaw 
j. koło turystyczne (bez ograniczeń wiekowych) 
k. koło teatralne 
l. klub filmowy 
m. koncerty muzyczne 
n. spotkania z poezją 
o. wyjazdy do teatru, muzeum, galerii, skansenów 
p. wystawy (malarstwo, fotografia, rzeźba, inne)
q. klub spotkań dla mam
r. inne…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………

3.

Skąd czerpie Pan/Pani wiadomości o ofercie kulturalnej w gminie?
A) z plakatów
B) z internetu
C) z prasy
D) z radia

Jaka jest najczęściej przyczyna rezygnacji z udziału w wydarzeniu kulturalnym?
a) brak czasu
b) mało imprez, które odpowiadają moim zainteresowaniom i oczekiwaniom
c) niedostateczna promocja
d) koszty
e) kwestie organizacyjne związane z imprezą

4.

Jakie działania, zajęcia, koła zainteresowań, kluby, spotkania, zloty itp. prowadzone w
MGDK przyciągną Pani/Pana uwagę?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

5.

Prosimy o propozycje zmian, które Pan/Pani wprowadziłaby w naszej instytucji.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….

6.

7.

Jak ocenia Pani/Pan dotychczasową ofertę kulturalną MGDK?
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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