
 
 

Drodzy i Drogie, 

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie (w skrócie GOK) zwraca się z prośbą do młodych 

mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobów i potrzeb związanych ze 

spędzaniem czasu wolnego i uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. 

Wyniki ankiety posłużą do lepszego przygotowania oferty GOK skierowanej do młodzieży. 

Zostaną też wykorzystane do opracowania regulaminu konkursu na własne inicjatywy działań 

kulturalnych mieszkańców gminy w ramach programu Inicjatywy Lokalne Dom Kultury +.   

Dziękujemy, 

Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie 

 

1. Kiedy masz najwięcej czasu wolnego (w jakie dni tygodnia i godziny)? 

 

 

 

 

2. W jaki sposób najczęściej spędzasz czas wolny? Wybierz maksymalnie 3 

odpowiedzi. 

 siedzę w domu nie robiąc nic specjalnego 

 uprawiam sport 

 spotykam się ze znajomymi 

 poświęcam czas na moje hobby, pasje 

 słucham muzyki/oglądam filmy 

 siedzę w internecie 

 inne, jakie? 

 

 

 

 

3. Czy masz jakieś hobby, pasje, zainteresowania, coś na co poświęcasz 

regularnie czas? 

 tak 

 nie (przejdź do pyt. 5) 

 

 



 
 

4. Jakie to hobby, zainteresowania? 

 

 

 

5. Czy bierzesz udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza 

miejscowością/gminą, w której mieszkasz? 

 tak, kilka razy w tygodniu 

 tak, kilka razy w miesiącu 

 tak, mniej więcej raz w miesiącu 

 tak, rzadziej niż raz w miesiącu 

 nie 

 

6. W jakim wydarzeniu/wydarzeniach kulturalnym, które odbywało się poza 

miejscowością / gminą, w której mieszkasz ostatnio brałeś/łaś udział? 

 

 

 

7. Co jest dla Ciebie ważne podczas spędzania czasu wolnego wspólnie z innymi  

(np. podczas uczestnictwa w jakiś wydarzeniach)? Wybierz 3 najważniejsze dla 

Ciebie odpowiedzi. 

 dobra zabawa/rozrywka 

 możliwość spotkania ze znajomymi 

 możliwość przyjemnego spędzenia czasu z rodziną 

 możliwość spotkania sławnych/znanych osób 

 wspólne zrobienie czegoś, np. na rzecz wsi, gminy, sąsiedztwa, mieszkańców 

 rozwój zainteresowań, umiejętności, hobby 

 dowiedzenie się czegoś, nauka 

 poznanie nowych osób 

 emocje, rozwój wewnętrzny 

 zrobienie czegoś innego niż zwykle 

 inne kwestie, jakie? 

 

 

 

 



 
 

8. Czy bierzesz udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GOK  

w Cekcynie? 

 tak, często 

 tak, od czasu do czasu 

 nie (przejdź do pyt. 12) 

 

9. W jakich działaniach kulturalnych organizowanych przez GOK w Cekcynie 

najchętniej uczestniczysz? Podaj przykład/przykłady takich wydarzeń/zajęć. 

 

 

 

 

10. Jeżeli nie uczestniczysz w działaniach kulturalnych organizowanych przez GOK  

w Cekcynie to dlaczego? 

 nie ma tam niczego co mnie interesuje 

 nie wiem co tam się dzieje 

 mam problem z dojazdem na organizowane zajęcia/wydarzenia 

 sam/sama realizuję swoje pasje, zainteresowania, hobby 

 nie chodzi tam nikt z moich znajomych 

 czuję, że te działania i wydarzenia nie są dla mnie, a dla innych grup   

            wiekowych 

 nie czuję się w GOK w Cekcynie dobrze, swobodnie 

 inne, jakie? 

 

 

 

 

11. Z czym kojarzy Ci się GOK w Cekcynie? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. Jaka forma działań realizowanych przez GOK w Cekcynie mogłaby Cię zachęcić 

do uczestnictwa? Możesz też dopisać swoje propozycje. 

KATEGORIA ODPOWIEDZI TAK NIE 

cykliczne zajęcia o charakterze warsztatowym (plastyczne, 

muzyczne, graficzne itp.) 

  

 

zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowania 

organizowane od czasu do czasu 

  

spektakle teatralne   

koncerty   

zajęcia sportowe i rekreacyjne   

organizacja otwartej przestrzeni spotkań dla młodzieży   

działania organizowane według pomysłów młodzieży i z ich 

udziałem w organizacji 

  

inne propozycje na działania: 

 

 

 
 

13. Jakich konkretnych działań czy wydarzeń kulturalnych, które mógłby realizować 

GOK w Cekcynie Ci brakuje? W jakich działaniach chciałbyś/abyś uczestniczyć? 

 

 

 

 

14. W jaki sposób GOK w Cekcynie może dotrzeć do Ciebie z informacją  

o organizowanych zajęciach czy wydarzeniach dla młodzieży? 

 

 

 

 

Płeć: 

 kobieta 

 mężczyzna 

 nie chcę podawać informacji 

 

Wiek: ………………….. 

 

Miejscowość zamieszkania: ……………………………… 


