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ANONIMOWA ANKIETA UCZESTNICTWA W „PROGRAMIE SPORTOWO BLISKO DOMU DO 2025 

ROKU 

Nazwa projektu Bezpłatna nauka pływania dla dzieci w wieku szkolnym 

Nazwa realizatora projektu Centrum Sportu Wilanów 

Rok realizacji 2022  

Dzielnica Wilanów 

Obszar MSI Wilanów Królewski  

Miejsce realizacji (nazwa, adres) Pływalnia ul. Wiertnicza 26a 

Formy aktywności fizycznej realizowane w projekcie1 Aktywność w wodzie: pływanie 

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu, 

 

cieszymy się, że chcecie Państwo razem z m.st. Warszawa rozwijać swoją aktywność fizyczną.  

Aby Was do tego bardziej zachęcać przygotowaliśmy „Program sportowo blisko domu do 2025 

roku”2, który realizuje cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030. 

Program przygotowaliśmy wspólnie z Wami, mieszkankami i mieszkańcami Warszawy, aby włączać 

Państwa do aktywności fizycznej  bez względu na wiek i status społeczny, tak często jak to możliwe, 

blisko domu, razem z rodziną i przyjaciółmi. W programie ofertujemy zajęcia i wydarzenia sportowo-

rekreacyjne, wspomagające uczestnictwo w aktywności fizycznej, realizowane przez dzielnice, 

ośrodki sportu i rekreacji, placówki kulturalne i inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy. 

Chcemy wiedzieć, czy i jak korzystacie Państwo z naszego programu. Dlatego prosimy o wypełnienie 

tej ankiety. Dzięki temu dowiemy się jak działa program i co możemy w nim poprawić. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Proszę wybrać i wpisać odpowiednią literę z listy:  

A) Spacery, bieganie, nordic walking, lekkoatletyka 

B) Ćwiczenia wzmacniające mięśnie: pilates, joga, tai-chi, zdrowy kręgosłup 

C) Sporty walki, samoobrona 

D) Taniec, formy aerobikowo-taneczne, zumba 

E) Jazda na rowerze, rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga, łyżwy, nartorolki 

F) Sporty rakietowe: tenis, tenis stołowy, badminton, squash 

G) Aktywność w wodzie: pływanie, aqua-aerobik 

H) Aktywność na terenie siłowni plenerowych: trening siłowy i funkcjonalny, kalistenika 

I) Aktywność w dyscyplinach drużynowych: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa 

J) Aktywności parkowe i miejskie: frisbee, gra w boule, ringo, boccia, parkour 

K) Wspinaczka i bouldering 

L) Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością 

M) Inne (jakie). 
2 Program przyjęty do realizacji Zarządzeniem nr 88/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 27.01.2022 roku. 
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PROFIL UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA 

1. Wiek

o Poniżej 18 lat 

o 18-26 lat 

o 27-35 lat 

o 36-49 lat 

o 50-59 lat 

o 60-69 lat 

o 70-79 lat 

o 80 lat i więcej 

 

 

 

 

 

 

 

2. Płeć 

o Kobieta 

o Mężczyzna 

o inne 

o nie chcę odpowiadać na to pytanie 

 

3. Status społeczny (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

o Mama z dzieckiem 

o Tata z dzieckiem 

o Członek rodziny wielodzietnej (troje dzieci i więcej)  

o Studentka/Student/Uczennica/Uczeń 

o Osoba pracująca, aktywna zawodowo 

o Osoba bezrobotna poszukująca pracy 

o Osoba z niepełnosprawnością 

o Emerytka/Emeryt 

o Rencistka/Rencista 

o Uchodźczyni/Uchodźca 

 

4. Wykształcenie 

o podstawowe 

o gimnazjalne 

o zasadnicze zawodowe 

o średnie 

o wyższe 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


