
Badanie w ramach analizy popytu – zapotrzebowania na realizację projektu 
pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę 

obiektów zabytkowych – etap II” 

 

Szanowni Państwo, 

Celem badania jest zmierzenie społecznego zapotrzebowania na projekt i określenie przyszłego popytu 

na oferowane usługi. 

Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych, 

w związku z ubieganiem się przez Gminę Wyszków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 5.3 Dziedzictwo 

kulturowe, Typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów 

zabytkowych. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią pytań i zaznaczenie wybranej przez siebie odpowiedzi. Udzielając 

odpowiedzi na pytania zamknięte, należy wpisać X przy odpowiednim polu, a przy pytaniach otwartych 

– napisać własną odpowiedź.  

 

METRYCZKA 

 

1. PŁEĆ (K – kobieta; M – mężczyzna) 

 

K   M   

 

 

2. WIEK  

 

do 18 lat  

19 - 35 lat  

36 - 60 lat  

powyżej 60 lat  

 

 

3. OSOBA ANKIETOWANA  

 

1 Mieszkaniec Gminy Wyszków  

2 Osoba pracująca/ ucząca się na terenie Gminy Wyszków, ale mieszkająca poza Gminą  

3 Przyjezdny na 1 dzień  

4 Przyjezdny na weekend  

5 Przyjezdny na dłuższy pobyt – np. urlop  

 

 

  



PYTANIA 

1. Czy korzysta Pani/ Pan z oferty kulturalno-turystycznej na terenie Gminy Wyszków ? 

 

TAK  

NIE – należy przejść do pytania 3  

 

2. Jak często korzysta Pani/ Pan z oferty kulturalno-turystycznej na terenie Gminy Wyszków 
? 

 

Kilka razy w tygodniu  

Raz w tygodniu  

Kilka razy w miesiącu  

Raz w miesiącu  

Kilka razy w roku  

Raz w roku  

Rzadziej niż raz na rok  

 

3. Czy Pani/ Pana zdaniem obecna oferta kulturalno-turystyczna na terenie Gminy Wyszków 
jest wystarczająca ? 

 

TAK  

NIE  

 

4. Czy korzysta Pani/Pan z infrastruktury lub bierze udział w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie ? 

 

TAK  

NIE – należy przejść do pytania 7  

 

5. Jak często korzysta Pani/Pan z infrastruktury lub bierze udział w wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie ? 

 

Kilka razy w tygodniu  

Raz w tygodniu  

Kilka razy w miesiącu  

Raz w miesiącu  

Kilka razy w roku  

Raz w roku  

Rzadziej niż raz na rok  

 

6. W jakich celach korzysta Pani/Pan z infrastruktury dostępnej na terenie Parku Karola 
Ferdynanda Wazy w Wyszkowie? Można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź. 

 

Spędzanie wolnego czasu, np. spacery, korzystanie z placu 
zabaw 

 

Imprezy i koncerty okolicznościowe  

Wycieczki  

Zajęcia szkolne   

Inne   

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Inne”, prosimy wymienić ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



7. Z jakich źródeł informacji dowiaduje się Pani/ Pan o wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie ? Można zaznaczyć 
więcej, niż jedną odpowiedź. 

 

Strona internetowa Gminy Wyszków  

Strona na portalu społecznościowym Facebook  

Tablice ogłoszeń na terenie Gminy Wyszków  

Lokalna prasa  

Telewizja  

Przewodniki turystyczne  

Znajomi/ rodzina  

Inne  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Inne”, prosimy wymienić ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy Pani/ Pana zdaniem obecna infrastruktura na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy 
w Wyszkowie jest wystarczająca ? 

 

TAK  

NIE  

 

9. Co Pani/ Pana zdaniem można by zrealizować, aby infrastruktura na terenie Parku Karola 
Ferdynanda Wazy w Wyszkowie była bardziej dostępna i interesująca ? Można zaznaczyć 
więcej, niż jedną odpowiedź. 

 

Przebudować alejki wraz z montażem elementów małej architektury  

Rozszerzyć ofertę kulturalno-turystyczną o nowe aktywności/ wydarzenia/ imprezy  

Utworzyć ścieżkę edukacyjną zawierającą informacje nt. historii Parku lub Gminy Wyszków  

Utworzyć ścieżkę edukacyjną zawierającą informację nt. fauny i flory Parku  

Utworzyć ścieżkę zdrowia zawierającą informację nt. zdrowego trybu życia  

Promować Park i organizowane na jego terenie wydarzenia na szerszą skalę  

Zastosować rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami  

Inne  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Inne”, prosimy wymienić ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jak często jest Pani skłonna/ jest Pan skłonny korzystać z infrastruktury Parku/ brać 
udział w wydarzeniach organizowanych na terenie Parku po wprowadzeniu ww. zmian ? 

 

Kilka razy w tygodniu  

Raz w tygodniu  

Kilka razy w miesiącu  

Raz w miesiącu  

Kilka razy w roku  

Raz w roku  

Nie jestem zainteresowana/-y korzystaniem  

 


