Ankieta dla uczestników zajęć
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
w roku akademickim 2013/2014
1.Imię i nazwisko/ Telefon kontaktowy
.…........................................................................................tel.................................
e-mail………………………………………………………………………………….....................................
2. Data i miejsce urodzenia
|__|__|__|__| |__|__|__|__|r.
w ……………………………………………..PESEL.………………………………………………………………….
Nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………………………….
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................…......
4. Wykształcenie: ukończona szkoła, wyuczony zawód
.............................................................................................................................................
5. Spośród poniższych propozycji proszę wskazać kierunki które szczególnie Państwa
interesują w roku akademickim 2013/2014,
Medycyna/zdrowie/zdrowy styl życia/Sport
Filozofia
Historia Polski
Historia sztuki/Teatr
Psychologia/psychoedukacja
Socjologia/społeczeństwo
Polityka/politologia
Prawo
Literatura
Historia i kultura Gminy Kuźnia Raciborska i powiatu raciborskiego
Historia innych kultur i regionów
Religia
Technika
Informatyka
Astronomia
Biologia/Ekologia
Chemia/
Fizyka
Moda i uroda
Inne. Jakie?......................................................................................................................

6. Czy będzie Pani/Pan uczestniczyć w seminariach/wykładach lub prelekcjach dotyczących
w/w dziedzin?
Tak, nie *
7. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w lektoracie języka obcego?
Tak, nie *
1. Język angielski

2. Język niemiecki

3. Inny (jaki)……………………………….

Na jakim poziomie: podstawowym, lekko zaawansowanym, średniozaawansowanym? *
8. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w zajęciach komputerowych?
Tak, nie *
Na jakim poziomie: podstawowym czy średniozaawansowanym
9. Czy chce Pani /Pan uczestniczyć w zajęciach poprawiających kondycje fizyczną?
Tak, nie *
Jeśli tak, proszę wskazać spośród wymienionych rodzajów najbardziej preferowane zajęcia
fizyczne
gimnastyka rehabilitacyjna
ćwiczenia modelujące sylwetkę/ zumba
nordic walking
basen
10. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w warsztatach w małej grupie studentów ?
Tak, nie *
Jeżeli tak, spośród wymienionych poniżej propozycji, proszę wskazać (podkreślić) warsztaty,
w których będzie Pani /Pan uczestniczyć w roku akademickim 2013/2014
1.warsztaty rozwoju osobowości
2.warsztaty tworzenia budżetu domowego (ekonomia na wesoło)
3.warsztaty psychologiczne
4.warsztaty artystyczne (decupage, malarstwo, rękodzielnictwo itp…)
5.warsztaty pisania wspomnień
6.warsztaty sceniczne/teatralne
7.warsztaty nauki na komputerze
11. Czy jest Pani/Pan zainteresowany samokształceniem w kole naukowym (samodzielna
nauka w grupie osób o podobnych zainteresowaniach)?
Tak, nie *
1.Koło miłośników brydża sportowego
2.Koło szachowe
3.Koło działkowców

4.Dyskusyjny klub biblijny
5.Koło miłośników filmu
6.Koło miłośników gier planszowych
7.Klub krzyżówkowicza
8.Koło turystyczno - krajoznawcze
Inne, to proszę podać tematykę:
…..........................................................................................................................................
12. Czy chciałaby Pani/Pan włączyć się w wolontariat?
Tak, nie *
Jeśli tak, to czy ma Pani/Pan do zaoferowania jakieś umiejętności lub doświadczenia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
czy oczekuje Pani/Pan na propozycje pracy w ramach wolontariatu?
.............................................................................................................................................
14. Jakie godziny są dla Pana/Pani najodpowiedniejsze na udział w zajęciach
od 9 00 – 12 00,
od 15 00 – 17 00,
od 18 00 – 21 00
15. Czy chciałaby Pani/Pan uczestniczyć w wyjazdach, wycieczkach, konferencjach,
seminariach wyjazdowych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
Tak, nie *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).
oraz wyrażam zgodę na udostepnienie zdjęć z moim wizerunkiem na stronie
www.kuzniakultury.pl

…………………dnia………..20…….r.
*właściwe podkreślić

……..……………………………..
(podpis uczestnika zajęć)

