
Liczba osób, które wypełniły formularz: 26
1. Ile razy w tygodniu masz zamiar korzystać z nowego obiektu?

1 - (6) 23%

2 - (11) 42%

3 - (4) 15%

4 - (2) 8%

więcej niż 5 - (3) 12%

2. W jakch godzinach masz zamiar korzystać z obiektu

7:00 - 10:00 - (3) 12%

16:00 - 19:00 - (15) 58%

19:00 - 21:00 - (8) 30%

3. Ile czasu zamierzasz spędzić na obiekcie?

do 1 godziny - (12) 46%

1 - 2 godziny - (11) 42%

powyżej 2 godzin - (3) 12%

4. W których dniach tygodnia trening sprawi Ci najwięcej satysfakcji?

dni robocze - (19) 73%

weekendy - (7) 27%

5. Z którego miejsca przeznaczonego do wypoczynku korzystasz/zamierzasz korzystać 
najczęściej?

boisko piłkarskie - (2) 8%

boisko typu orlik - (2) 8%

bieżnia lekkoatletyczna - (16) 62%

basen otwarty - (2) 8%

korty tenisowe - (0) 0%

boisko do siatkówki plażowej - (2) 8%

tereny zielone - (2) 6%

6. Jaki dystans pokonujesz średnio podczas treningu biegowego?

do 5 km - (10) 38%

5 - 10 km - (5) 19%

10 - 15 km - (7) 27%



powyżej 15 km - (1) 4%

nie dotyczy - (3) 12%

7. Czy wyrażasz chęć konsultacji z trenerem lub instruktorem na stadionie LA?

tak - (20) 77%

nie - (3) 12%

nie wiem - (3) 11%

8. W jakich dyscyplinach chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć/sprawdzić się w przyszłości?

biegi krótkie - (3) 12%

biegi długie - (11) 42%

pchnięcie kulą - (0) 0%

rzut oszczepem - (1) 4%

skok w dal - (0) 0%

piłka nożna - (4) 15%

piłka siatkowa plażowa - (3) 12%

tenis ziemny - (0) 0%

aktywne poranki - (2) 8%

rekreacja na basenie - (2) 7%

9. Czy wyrażasz chęć uczestnictwa w comiesięcznych sprawdzianach LA (np. bieg na 100m, 
1000m, test Coopera?

tak - (17) 65%

nie - (7) 27%

nie wiem - (2) 8%

10. Czy jesteś zainteresowany/a prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z 
wykorzystaniem infrastruktury OSiR?

tak - (2) 8%

nie - (15) 58%

nie wiem - (9) 34%

11. Jaki charakter działalności gospodarczej chciałbyś/chciałabyś rozpocząć lub prowadzić z 
wykorzystaniem infrastruktury OSiR?

gastronomia - (0) 0%

wypożyczalnia rowerów - (1) 4%

zajęcia w wodzie (aerobik, rehabilitacja, itp.) - (0) 0%



zajęcia sportowo - rekreacyjne (lekkoatletyka, tenis, piłka nożna, siatkówka plażowa) - (4) 15%

zajęcia / działalność na terenach zielonych OSiR - (0) 0%

nie dotyczy - (21) 81%

12. Jaką formę współpracy przy prowadzeniu działalności z wykorzystaniem obiektów OSiR 
preferujesz?

umowa jednorazowa - (6) 23%

umowa udostępnienia krótkoterminowa - (0) 0%

umowa udostępnienia długoterminowa - (0) 0%

nie dotyczy - (20) 77%

13. Czy, na podstawie posiadanych dotychczas informacji, obiekt spełnia Twoje oczekiwania?

zdecydowanie tak - (19) 73%

raczej tak - (5) 19%

raczej nie - (0) 0%

nie mam zdania - (2) 8%

14. Czy uważasz, że taki obiekt sportowy jest dobrą inwestycją w naszym mieście?

zdecydowanie tak - (26) 100%

raczej tak - (0) 0%

raczej nie - (0) 0%

nie mam zdania - (0) 0%

Płeć

kobieta - (8) 31%

mężczyzna - (18) 69%

Wiek

do 18 lat - (1) 4%

19 - 30 lat - (4) 15%

31 - 40 lat - (13) 50%

41 - 50 lat - (7) 27%

51 - 60 lat - (1) 4%

powyżej 60 lat - (0) 0%


