Ankieta Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” , tel. 12-255-41-50

2017-2018

ANKIETA NA TEMAT ZAPOTRZEBOWANIA MIESZKAŃCÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SPORTU I KULTURY „SIDZINA”,
ul. Działowskiego 1, 30-399 Kraków

1)

Informacje ogólne o osobie ankietowanej
(proszę zaznaczyć właściwe dane znakiem „x”):

Płeć:
 KOBIETA
Wiek:
 7- 9 lat
 36-45 lat

 MĘŻCZYZNA
10-13 lat
 46- 55 lat

 14-18 lat
 56- 65 lat

 19-24 lata
 25-35 lat
 66 i więcej lat

2) W jakich zajęciach chciałbyś uczestniczyć w Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”?
(zaznacz znakiem „X” odpowiednią kratkę - jedną lub więcej)
a) Zajęcia sportowe (dzieci, młodzież, dorośli)
 sekcje piłki nożnej „Orzeł” Sidzina
 tenis stołowy
 tenis ziemny
 karate
 szachy
 turystyka rowerowa
 nordic walking / narty biegowe
Inne sekcje/ zajęcia sportowe - podaj własne propozycje (czytelnie):
………………………………………………………………………………………………………………
b) Fitness (młodzież, dorośli):
 Pilates – spokojna gimnastyka, wzmocnienie kręgosłupa i mięśni
 BPU – ćwiczenia szczególnie na zredukowanie tkanki tłuszczowej
.
c) Taniec (dzieci, młodzież, dorośli):
 towarzyski
 salsa
 nowoczesny
 latino
 hip hop
 balet
 Fun Folk – połączenie tańca współczesnego z tańcem tradycyjnym
Inne: ………………………………………………………………………………………………………

d) Zajęcia klubowe:
 Fotografia – warsztaty, organizacja wystaw, plenery.
 Klub Krążących Multimediów: książki, filmy, muzyka, gry komputerowe – prezentacje
zbiorów własnych i wymiana.
 Zajęcia Plastyczne i Rękodziała Artystycznego
 Nauka gry na istrumentach (jakich?.............................................................)
 Warsztaty teatralne
 Klub Ekologa: spotkania, wykłady, prezentacje
 Klub Ogrodnika: spotkania, warsztaty florystyczne, wykłady, wymiana doświadczeń, konkursy
 Klub Podróżnika – spotkania, slajdowiska z odbytych podróży, organizacja wspólnych wyjazdów
Klub seniora + 50 – spotkania,wyjście do teatru, wycieczki, warsztaty kulinarne
Inne propozycje dla seniorów ……………………………………………………..)

e) Zajęcia językowe ( dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy)
j. angielski
j. niemiecki
j.hiszpański
i inne
f)

Metody nauki dedykowane dzieciom w zakresie Ortografii, Sprawnego czytania, Matematyki,
Koncentracji i logicznego myślenia

PROSZĘ WPISAĆ INNE PROPONOWANE FORMY ZAJĘĆ LUB KURSÓW, PLENERÓW CZY
WYSTAW, KTÓRE BY PANIĄ/ PANA INTERESOWAŁY:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Jeśli chcą Państwo mieć bezpośredni wpływ na to co dzieje się w Centrum Sportu i Kultury
„Sidzina” i zaangażować się w jego działalność, serdecznie zapraszamy do współpracy .

Wypełnioną ankietę ( anonimowo lub z podpisem – wg uznania)
prosimy wrzucić do oznaczonego pudełka w CSiK „Sidzina” /parter/ albo ściągnąć ze strony
internetowej i po wypełnieniu przesłać mailem na adres : biuro@csksidzina-krakow.pl

ZNAJDŹ NAS NA STRONIE INTERNETOWEJ I NA FACEBOOKu!!!

