
“ Still Life”

Ankieta z konkursem

Wstêp: poprawne odpowiedzi proszê zaznaczyæ krzy¿ykiem wg wzoru -

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Pañstwa opinii i preferencji w zakresie uczestnictwa w kulturze,

co pomo¿e stworzyæ tak¹ ofertê, która bêdzie zgodna z oczekiwaniami.

Wype³nione i odes³ane ankiety ( adres:
”

Still Life” - Urz¹d Pocztowy skr.39, 60-959 Poznañ 66 )

wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród: aparatów fotograficznych Voltpak MF.

Termin nadsy³ania kwestionariuszy up³ywa z dniem 31 marca 2002 roku. Losowanie odbêdzie siê dnia

15 kwietnia 2002 roku. Wylosowane osoby zostan¹ powiadomione pisemnie, nagrody zaœ wys³ane poczt¹.

Kwestionariusz mo¿na tak¿e sk³adaæ w jednej z naszych placówek: £ódzki Dom Kultury-Galeria FF

ul. Traugutta 2T, 90-113 £ódŸ.

1. Jak dowiedzia³/a siê Pan/Pani o
“

Still Life” ( Martwa Natura ) ?

2. Twórczoœæ, w tym twórczoœæ artystyczna, wp³ywa na Pana/Pani¹.

entuzjastycznie wzbudza zainteresowanie jest obojêtna

negatywnie wyzwala wrogoœæ

z og³oszenia z prasy z zaproszenia

od znajomych z telewizji z radia

inne

3. Jakie czynniki wp³ywaj¹ na uczestnictwo Pana/Pani w kulturze ?
Proszê zaznaczyæ maksymalnie 2 pola

4. Jakie czynniki wp³ywaj¹ na nie uczestnictwo Pana/Pani w kulturze ?
Proszê zaznaczyæ maksymalnie 2 pola

entuzjazm pasja

towarzyskoœæ snobizm zainteresowanie problematyk¹

zobowi¹zania eksctytacja nuda

praca wolny czas koneserstwo

inne

zrozumienie

ciekawoœæ

zmêczenie inne propozycje

nietowarzyskoœæ snobizm brak zainteresowanie problematyk¹

zobowi¹zania ha³as nuda

praca brak wolnego czasu

inne

niezrozumienie

depresja



imiê, nazwisko nr. telefonu

adres do korespondencji

11. P³eæ

mê¿szczyzna kobieta

12. Proszê wype³niæ w przypadku chêci wziêcia udzia³u w losowaniu nagród.

10. Wykszta³cenie

podstawowe zasadnicze œrednie wy¿sze

8. Proszê zaznaczyæ która z sytuacji odnosi siê do Pana/Pani ?

nie

zamierzam zostaæ twórc¹

jestem twórc¹

nied³ugo przestanê byæ twórc¹

jestem pracownikiem

jestem studentem

inne

zamierzam zostaæ twórc¹

9. Proszê zakreœliæ swój wiek.

poni¿ej 20 lat 20-30 lat 30-40 lat

40-50 lat 50-60 lat 60-70 lat

powy¿ej 70 lat

5. Które z poni¿szych stwierdzeñ charakteryzuj¹ Pana/Pani odczucia w stosunku do obejrzanych ostatnio wystaw.

a) jestem w pe³ni usatysfakcjonowany/a

b) wystawy spe³ni³y moje oczekiwania

c) nie jestem ani specjalnie zadowolony/a, ani niezadowolony/a

d) to by³ z³y wybór, nie odpowiada mi ta stylistyka

6. Jaki rodzaj uczestnictwa Pan/Pani preferuje ?w kulturze

poœredni bezpoœredni

7. Czy jest Pan/ i zainteresoway/a zakupem dzie³ sztuki ?.

tak nie trudno powiedzieæ


