
 

 

 

 

ANKIETA 

 

Celem ankiety jest zebranie informacji, opinii, uwag i spostrzeżeń od Państwa na temat 
boisk wielofunkcyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach 
(dalej GOS), które pozwolą nam na poprawę jakości ich funkcjonowania. 

 

Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat. 

1. Płeć:  

 kobieta 

 mężczyzna 
 

2. Wiek:  

 do 20 lat 

 21-35 lat 

 36-50 lat 

 powyżej 50 lat 
 
 

 
3. Wykształcenie: 

 podstawowe 

 średnie 

 wyższe 
 

4. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem 
gminy: 

 tak 

 nie

 
5. W dniu wypełnienia ankiety, które boisko wielofunkcyjne Pan/Pani wybrała do gry: 

 poliuretanowe 

 boisko ze sztuczną trawą 
 

6. Ile razy korzystał/a Pan/Pani z  boiska zaznaczonego powyżej  w ciągu ostatnich 2 
miesięcy: 

……………………………………………. 

  
7. W dniu wypełnienia niniejszej ankiety - wynajęcie boiska wielofunkcyjnego służyło: 

 grze w piłkę nożną 

 grze w tenisa 

 inna dyscyplina -  ……. Jaka? 
 

Biorąc pod uwagę,  dyscyplinę sportu zaznaczoną  powyżej,  proszę o odpowiedź  
na poniższe pytanie 

 
 
 



8. Jak często uprawia Pan/Pani dyscyplinę sportu zaznaczoną w punkcie 7: 
 rzadko 

 regularnie: 

 2 godz. tygodniowo   

 5 godz. tygodniowo    

 więcej 
 

9. Czy korzysta Pan/Pani z innych obiektów tego typu poza naszą gminą: 
 

o Tak – W tabeli poniżej – prosimy ocenić boisko wielofunkcyjne w porównaniu z innymi 
obiektami tego typu , w odpowiednich kolumnach prosimy wpisać oceny dla GOS i innych 
obiektów tego typu. Proszę o ocenę od 0 do 5 punktów (gdzie 0=bardzo źle, a 5=bardzo 
dobrze). 

 

o Nie – w tabeli poniżej prosimy ocenić boisko wielofunkcyjne wypełniając tylko kolumnę 
„boiska wielofunkcyjne przy GOS”.  Proszę o ocenę od 0 do 5 punktów (gdzie 0=bardzo źle, 
a 5=bardzo dobrze). 

 

Proszę o ocenę    w skali 0 – 5 punktów     według następujących kryteriów : 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Boiska 
wielofunkcyjne 

przy GOS 

Inne obiekty 
tego typu 

1. Cena   

2. Jakość nawierzchni   

3. Czystość   

4. Zaplecze (dostęp do szatni)   

5. Lokalizacja   

6. Zadaszenie   

7. Oświetlenie   

8. Obsługa – pracownicy GOS   

 

10. Czy poleci Pan/Pani korzystanie z naszych boisk wielofunkcyjnych innym 
użytkownikom: 

 tak 

 nie 
 

11. Sugestie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Zespół pracowników GOS  


