ANKIETA
DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KĘPIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Chcielibyśmy z góry serdecznie podziękować Panu/Pani za poświęcenie czasu na wypełnienie naszej ankiety.
Kwestionariusz ten służy poznaniu Państwa opinii jako odbiorców oferty Kępińskiego Ośrodka Kultury.
Pana(i) odpowiedzi odgrywają ważną rolę w naszym badaniu. Odpowiedzi udzielone przez Pana(i)ą będą traktowane
poufnie i nie będą nikomu udostępnione. Prosimy przeczytać uważnie każde pytanie oraz instrukcję.
Prosimy nie zatrzymywać się zbyt długo przy poszczególnych pytaniach – po prostu proszę wpisać pierwszą
odpowiedź, o której Pan(i) pomyśli - nie ma poprawnych lub błędnych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Można ją
przesłać pocztą na adres:
Kępiński Ośrodek Kultury
63-600 Kępno, ul. Sikorskiego 3,
dostarczyć osobiście do sekretariatu KOK, lub wysłać w formie elektronicznej na e-mail:
sekretariat@kok-kepno.org
Dziękujemy Panu/Pani za poświęcenie nam swojego czasu.
I.

Czy korzysta Pan(i) z oferty Kępińskiego Ośrodka Kultury? Prosimy podkreślić właściwą odpowiedź:
1.

TAK

2.

NIE prosimy przejść do pyt. III

II. Prosimy określić co zadecydowało o tym, że skorzystał(a) Pan(i) z oferty Kępińskiego Ośrodka
Kultury? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi:
1.

Możliwość atrakcyjnego spędzania czasu

2.

Rozwijanie własnych zainteresowań

3.

Realizowanie własnych pasji

4.

Możliwość poznania nowych ludzi

5.

Możliwość zdobycia potrzebnych umiejętności/wiedzy

6.

Inne (prosimy wymienić)……………………………………………………………………………………….

III. Skąd czerpie Pan(i) informacje o aktualnej ofercie Kępińskiego Ośrodka Kultury? Można zaznaczyć
kilka odpowiedzi:
1.

z plakatów

2.

ze strony internetowej Kępińskiego Ośrodka Kultury

3.

z innych stron internetowych

4.

z prasy

5.

z radia

6.

od znajomych

7.

bezpośrednio w Kępińskim Ośrodku Kultury

8.

inaczej (jak?) ...............................................................................................................

IV. Jak Pan(i) ocenia Kępiński Ośrodek Kultury ze względu na podane niżej cechy? Posługując się skalą
ocen szkolnych (gdzie 1 – to ocena niedostateczna, a 6 – celująca) prosimy ocenić:
CECHA
1.

Różnorodność oferty

2.

Jakość świadczonych usług

3.

Kwalifikacje instruktorów

4.

Warunki lokalowe

5.

Wyposażenie placówki w materiały pomocnicze

6.

Atmosfera na zajęciach

OCENA
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V.

Czy Pana(i) zdaniem należałoby coś zmienić w ofercie Kępińskiego Ośrodka Kultury? Prosimy
podkreślić właściwą odpowiedź:
1.

tak

2.

Nie

VI. Co Pana(i) zdaniem należałoby zmienić w funkcjonowaniu Kępińskiego Ośrodka Kultury? Prosimy
wpisać:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
VII. Jakiego rodzaju zajęć brakuje w ofercie Kępińskiego Ośrodka Kultury? Prosimy wymienić:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
VIII. Jaka gwiazda estrady według Pana(i) powinna wystąpić na Pikniku Plenerowym „Kępinska
Wiosna 2016”? Prosimy wpisać:
.............................................................................................................................................

Płeć*:
Kobieta
Mężczyzna

Wiek*:
12-16
17-21
22-27

Lokalizacja*:

Wykształcenie*:

Kępno

podstawowe

5-10 km od centrum miasta

średnie

10-20 km od centrum miasta

wyższe

28-35
36-45
46-55
56 i <

* Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi przez postawienie znaku X w

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zapraszamy do uczestnictwa w naszych sekcjach i kółkach zainteresowań:
- zespół wokalny
- warsztaty wokalne
- decoupage – sztuka zdobienia przedmiotów
- plastyka
- modelarnia
- filatelistyka
- fotografia
- taniec
- kółko teatralne
- planszostrada
- nauka gry na gitarze
- papieroplastyka
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