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Gliwickie Towarzystwo Futsalu 
 ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice 
ewa.stepinska@nbit.pl; tel. 506-817-625 

Szanowni Państwo, 

Gliwickie Towarzystwo Futsalu prowadzi badania, których celem jest rozpoznanie poziomu zainteresowania gliwiczan różnymi 
dyscyplinami sportowymi, a w szczególności sportem halowym. Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie – jej 
wypełnienie potrwa nie dłużej niż pięć minut. Dzięki badaniu uzyskamy cenne informacje, które mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia 
oferty sportowej w mieście oraz ulepszenia systemu informowania o wydarzeniach sportowych w Gliwicach.  

Dziękujemy za udział w badaniu 

 

1. Czy uprawia Pan(i) jakąś dyscyplinę sportową? 

a. nie  

b. tak 
Proszę podać wszystkie dyscypliny, jakie Pan(i) uprawia 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
 

 

2. Jakimi dyscyplinami sportowymi (poza piłką nożną 
jedenastoosobową )  się Pan(i) interesuje? 

Proszę wskazać wszystkie dyscypliny, którymi się Pan(i) interesuje.. 

a. siatkówka  

b. koszykówka  

c. piłka ręczna  

d. tenis stołowy  

e. piłka nożna halowa (futsal)  

f. sporty walki  

g. inne dyscypliny sportowe, jakie? 
 

…………………………………………………………………….. 
 

 

3. W jakich meczach sportów halowych odbywających się w 
Gliwicach Pan(i) uczestniczy ? 

a. „Piast Gliwice” – piłka nożna halowa (futsal)  

b. GTK Gliwice – koszykówka   

c. SPR Sośnica Gliwice – piłka ręczna   

d. KŚ AZS politechniki Śląskiej w Gliwicach - siatkówka  

e. Inny klub, jaki? 
 …………………………………………………………………… 

 

 

4. Czy interesuje się Pan(i) wydarzeniami sportowymi 
(niezwiązanymi z piłką nożną jedenastoosobową) w 
Gliwicach? 

a. tak, na bieżąco śledzę informacje na ten temat  

b. tak, od czasu do czasu śledzę informacje na ten temat  

c. nie, nie interesują mnie informacje na ten temat  proszę 
przejść do pytania nr 7 

 

 

5. Jakich gliwickich drużyn (niezwiązanych z piłką nożną 
jedenastoosobową) dotyczą interesujące Pana(ią) informacje 
sportowe? 

Proszę wpisać nazwę (nazwy) drużyny/drużyn. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. Z jakich źródeł czerpie Pan(i) informacje sportowe na temat 
gliwickich drużyn sportowych (niezwiązanych z piłką nożną 
jedenastoosobową) i wydarzeń sportowych w mieście? 

Proszę wskazać wszystkie źródła informacji, z których Pan(i) korzysta i 
podkreślić najważniejsze z nich. 

a. prasa lokalna 
Proszę podać konkretne tytuły gazet 
…………………………………………………………………….. 

 

b. radio 
Proszę podać nazwy rozgłośni radiowych 
…………………………………………………………………….. 

 

c. telewizja ogólnopolska  

d. telewizja lokalna 
Proszę podać nazwy rozgłośni radiowych 
…………………………………………………………………….. 

 

e. strony www miejskie 
Proszę podać nazwy konkretnych stron 
…………………………………………………………………….. 

 

f. strony www klubów sportowych  

g. portale społecznościowe (np. facebook) – profile klubów 
sportowych 

 

h. portale społecznościowe (np. facebook) – profile kibiców  

i. informacje, plakaty zamieszczane na słupach, tablicach 
ogłoszeniowych 

 

j. rozmowy ze znajomymi, rodziną   

k. inne źródła informacji, jakie? 
…………………………………………………………………….. 

 

 
7. Jakie kluby, związane ze sportami halowymi działające na 

terenie Gliwic Pan(i) zna? 
Proszę wskazać wszystkie znane Panu(i) kluby sportowe. 

a. „Piast Gliwice” – piłka nożna halowa (futsal)  

b. GTK Gliwice – koszykówka  

c. SPR Sośnica Gliwice – piłka ręczna  

d. KŚ AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach – siatkówka  

e. Inny klub, jaki? 
…………………………………………………………………….. 

 

 
8. Której z wymienionych niżej gliwickich drużyn Pan(i) kibicuje? 
Proszę wskazać wszystkie drużyny, którym Pan(i) kibicuje. 

a. „Piast Gliwice” – piłka nożna halowa (futsal)  

b. GTK Gliwice – koszykówka  

c. SPR Sośnica Gliwice – piłka ręczna  

d. KŚ AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach – siatkówka  

e. nie kibicuję żadnej z wymienionych drużyn  
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9. Które spośród niżej wymienionych nazwisk sportowców Pan(i) 
kojarzy? 

Proszę zaznaczyć wszystkie nazwiska, które Pan(i) kojarzy. 

a. Zbigniew Mirga  

b. Michał Jędrzejewski  

c. Patrycja Wróbel  

d. Daria Bąkowska  

e. Nie kojarzę żadnego spośród wymienionych wyżej nazwisk  

 

10. Kto – Pana(i) zdaniem – zasługuje na miano najwybitniejszego 
sportowca w Gliwicach? 

Proszę wpisać imię i nazwisko sportowca. 

……………………………………………………………………………….. 

 

11. Czy posiada Pana(i) dziecko/dzieci w wieku od 6 do 18 lat? 

a. tak  

b. nie  proszę przejść do pytania nr 14  

 
12. Czy Pana(i) dziecko/dzieci uprawiają którąś z niżej 

wymienionych dyscyplin sportowych? 
Proszę wskazać wszystkie dyscypliny sportowe, które 
uprawia/uprawiają Pana(i) dziecko/dzieci. 

a. piłka nożna halowa (futsal)  

b. koszykówka  

c. piłka ręczna   

d. siatkówka  

e. żadna z powyższych  proszę przejść do pytania nr 13  

 
13. Czy Pana(i) dziecko/dzieci jest zapisane do któregoś z 

wymienionych poniżej klubów sportowych? 
Proszę zaznaczyć wszystkie kluby, do których zapisane jest Pana(i) 
dziecko/dzieci. 

a. „Piast Gliwice”  

b. GTK Gliwice   

c. SPR Sośnica Gliwice  

d. KŚ AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach   

e. nie jest zapisane do żadnego spośród wymienionych 
klubów 

 

 
METRYCZKA 

 

14. Płeć 

a. Kobieta  

b. Mężczyzna  

 
15. Wiek  

a. 20-29 lat  

b. 30-39 lat  

c. 40-49 lat  

d. 50 i więcej lat  

 


