
 

ANKIETA DOT. OFERTY KULTURALNEJ GMINY SZAFLARY

Szanowni Mieszkańcy gminy Szaflary!

Aby udoskonalić ofertę kulturalną gminy Szaflary i dostosować ją do Państwa potrzeb i oczekiwań,
przygotowaliśmy krótką ankietę, która pozwoli nam dowiedzieć się, jak oceniają Państwo obecną
ofertę kulturalną oraz w jakim kierunku powinna być ona rozwijana.  Badanie prowadzi  Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju
Orawy  z  Jabłonki.  Do  udziału  w  badaniu  zapraszamy  osoby  dorosłe  oraz  młodzież  od  lat  13.
Rodziców młodszych dzieci prosimy o uwzględnienie potrzeb dzieci w swoich ankietach. W dalszej
części badania zaprosimy chętne osoby na wywiady grupowe, by pogłębić wnioski z przeprowadzonej
analizy. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!

1.  Czy korzysta Pan/i z zajęć i wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Szaflarach?

a.  Tak, korzystam regularnie
b.  Tak, korzystam sporadycznie
d.  Nie korzystałem/am nigdy

2. Co przeszkadza lub uniemożliwia Panu/i korzystanie z oferty zajęć Gminnego Centrum 
Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

a. Nic mi nie przeszkadza, nie mam żadnych barier
b. Brak czasu
c. Nieodpowiednie godziny zajęć
d. Nie chcę uczestniczyć w żadnych dodatkowych zajęciach 
e. Brak tematów zajęć interesujących dla mnie
f. Zbyt wysokie ceny zajęć
g. Niewystarczająca informacja o dostępnej ofercie zajęć
h. Inne, jakie: …………………………………….

3. Jakiego typu działalność Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach jest 
dla Pana/i najbardziej interesująca?

a. Zajęcia edukacyjne (np. Warsztaty)
b. Zajęcia artystyczne (np. plastyczne, fotograficzne)
c. Zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, taniec)
d. Spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady
e. Koncerty plenerowe
f. Imprezy masowe – festyny, pikniki, jarmarki
g. Spotkania okolicznościowe (Jasełka, Wigilia, Dzień Kobiet itp.)
h. Turnieje sportowe
i. Konkursy np. plastyczne, kulinarne, literackie, fotograficzne itp.
j. Inne, jakie: ……………………………………..



 

4. Z jakich zajęć organizowanych przez Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w 
Szaflarach  korzysta lub korzystał/a Pan/Pani lub Pana/Pani dziecko do lat 12? (można 
zaznaczyć kilka odpowiedzi)

a. Zajęcia wokalne oraz gry na instrumentach muzycznych 
b. Warsztaty artystyczne, muzyczne, rękodzielnicze
c. Warsztaty wielkanocne
d. Warsztaty w ramach Projektu „Kany Ta Afryka”
e. Wyjazd - Spotkanie Edukacyjno-Szkoleniowym “EKOLOGIKA” z cyklu “ZIELONA 

POLSKA”
f. Wycieczka Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Wrocławia.
g. Zajęcie sportowe w tym turnieje, zawody, 
h. Zajęcia sportowe w ramach projektu „Już pływam”,
i. Zajęcia sportowe w ramach projektu „Jeżdżę z głową”
j. Podhalańskie Targi Noworoczne w Szaflarach
k. Konkurs plastyczno – fotograficzny „Jesień w gminie Szaflary”
l. Konkurs ekologiczny
m. Dzień Kobiet i Konkurs na Najlepszy przepis na Danie z Jabłek 
n. Wystawy  prac plastycznych artystów z gminy Szaflary
o. Festyny, koncerty, imprezy plenerowe
p. Nie korzystam z żadnych zajęć

5. Jakie nowe zajęcia w Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach byłyby 
interesujące dla Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka do lat 12? (proszę zaproponować tematykę 
zajęć, których nie ma jeszcze w ofercie GCKPiT)
…………………………………………………………………………………………………

6. W jakich dniach i godzinach najchętniej uczestniczyłby Pan w zajęciach organizowanych 
przez Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach ? (można zaznaczyć 
kilka odpowiedzi)

a. W dni powszednie 9-14
b. W dni powszednie 14-17
c. W dni powszednie 17-20
d. W weekendy 9-14
e. W weekendy 14-17
f. W weekendy 17-20
g. Nie interesuje mnie udział w żadnych zajęciach

7. Jakie elementy kultury regionu Podhala uważa Pan/Pani za najcenniejsze i warte 
kultywowania oraz przekazywania młodemu pokoleniu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

a. Historia Szaflar i okolic
b. Pieśni i muzyka regionalna
c. Potrawy regionalne
d. Rękodzieło regionalne
e. Wiedza o lokalnych zabytkach, tradycyjnej architekturze
f. Wiedza o znanych osobach, postaciach stąd
g. Inne, jakie: …………………………. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.195272717477813.1073741832.163220677349684&type=3


 

8. W jakich wydarzeniach organizowanych cyklicznie przez Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Szaflarach brał/a Pan/i udział? (w krateczkach proszę ocenić atrakcyjność w 
skali od 0 do 10; 0 – nie podobało mi się, 10 – bardzo atrakcyjne, chętnie wezmę udział 
kolejny raz)

                                                              
a. Zajęcia wokalne oraz gry na instrumentach muzycznych 
b. Warsztaty artystyczne, muzyczne, rękodzielnicze
c. Warsztaty wielkanocne
d. Warsztaty w ramach Projektu „Kany Ta Afryka”
e. Wyjazd - Spotkanie Edukacyjno-Szkoleniowym “EKOLOGIKA” z cyklu “ZIELONA 

POLSKA”
f. Wycieczka Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Wrocławia.
g. Zajęcie sportowe w tym turnieje, zawody, 
h. Zajęcia sportowe w ramach projektu „Już pływam”,
i. Zajęcia sportowe w ramach projektu „Jeżdżę z głową”
j. Podhalańskie Targi Noworoczne w Szaflarach
k. Konkurs plastyczno – fotograficzny „Jesień w gminie Szaflary”
l. Konkurs ekologiczny
m. Dzień Kobiet i Konkurs na Najlepszy przepis na Danie z Jabłek 
n. Wystawy  prac plastycznych artystów z gminy Szaflary
o. Festyny, koncerty, imprezy plenerowe
p. Nie korzystam z żadnych zajęć

 

9. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani działalność Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w 
Szaflarach? (proszę ocenić w skali od 1 do 5; 1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze)

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Proszę uzasadnić swoją ocenę: ......................................................

10. Jakie inne działania związane z  kulturą, sportem czy innymi zainteresowaniami warto było 
by wg Pana/Pani prowadzić w gminie Szaflary?
………………………………

METRYCZKA

Płeć:
- kobieta
- mężczyzna

Wiek:
- 13-18 lat
- 19-24 lata
- 25-40 lat

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.195272717477813.1073741832.163220677349684&type=3


 

- 41-60 lat
- > 60 lat

Miejsce zamieszkania:
- sołectwo Szaflary
- sołectwo Bańska Niżna
- sołectwo Bańska Wyżna
- sołectwo Bór
- sołectwo Maruszyna
- sołectwo Skrzypne
- sołectwo Zaskale

Sytuacja zawodowa:
- zatrudniony
- bezrobotny
- rolnik / przedsiębiorca
- emeryt / rencista
- uczeń / student

Sytuacja rodzinna:
- mam dziecko/dzieci w wieku do 6 lat
- mam dziecko/dzieci w wieku 7-12 lat
-  mam dzieci w wieku powyżej 12 lat
- nie mam dzieci

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


