Průzkum účastníků geovycházek

Odpovězte
rovnou na webu:

Průzkum účastníků geovycházek

Zjišťujeme něco o návštěvnících vycházek se
zaměřením na geologii a paleontologii. Odpovědí na
níže uvedené otázky pomůžete zlepšit naše služby
a lépe poznat vztah mezi návštěvníkem a pražskou
přírodou. To pomůže také péči a ochraně lokalit.

Zjišťujeme něco o návštěvnících vycházek se
zaměřením na geologii a paleontologii. Odpovědí na
níže uvedené otázky pomůžete zlepšit naše služby
a lépe poznat vztah mezi návštěvníkem a pražskou
přírodou. To pomůže také péči a ochraně lokalit.

Na jakou lokalitu byla vycházka (datum)?

Na jakou lokalitu byla vycházka (datum)?

Jak jste se dopravili na místo srazu?

Jak jste se dopravili na místo srazu?

MHD

Autem

Pěšky

Kolo, koloběžka, atp.

Vlak, dálk. autobus

MHD

Autem

Pěšky

Kolo, koloběžka, atp.

Odpovězte
rovnou na webu:

Vlak, dálk. autobus

Jste pravidelným účastníkem vycházek nebo jste zde náhodou?

Jste pravidelným účastníkem vycházek nebo jste zde náhodou?

Vycházek se účastním pravidelně

Vycházek se účastním pravidelně

Jsem zde poprvé nebo náhodou

Jsem zde poprvé nebo náhodou

Kde jste se o vycházce dozvěděl(a)?

Kde jste se o vycházce dozvěděl(a)?

Zaškrtněte prosím všechny zdroje informací o vycházkách, ne které si vzpomenete.

Zaškrtněte prosím všechny zdroje informací o vycházkách, ne které si vzpomenete.

Web geologickevychazky.cz

Web Agentury Koniklec

Web geologickevychazky.cz

Web Agentury Koniklec

Web Geopark Barrandien

Sociální sítě

Web Geopark Barrandien

Sociální sítě

Doporučení přátel

E-mailová pozvánka, newsletter

Doporučení přátel

E-mailová pozvánka, newsletter

Jiné:

Jiné:

Co vám na lokalitě chybí z hlediska služeb návštěvníkům?

Co vám na lokalitě chybí z hlediska služeb návštěvníkům?

Můžete zaškrtnout více možností. Pokud Vám na místě chybělo něco jiného, použije políčko "Jiná”.

Můžete zaškrtnout více možností. Pokud Vám na místě chybělo něco jiného, použije políčko "Jiná”.

Prostor pro odpočinek a/nebo úkryt před špatným počasím (lavičky, altánky)

Prostor pro odpočinek a/nebo úkryt před špatným počasím (lavičky, altánky)

Opadkové koše

Opadkové koše

Informační tabule s detailnějšími informacemi o lokalitě

Informační tabule s detailnějšími informacemi o lokalitě

Turistické či jiné značení v terénu

Turistické či jiné značení v terénu

Jiné:

Jiné:

Na druhé straně nám prosím sdělte několik údajů o Vás

Na druhé straně nám prosím sdělte několik údajů o Vás

Poprosíme vás o několik údajů o Vás

Poprosíme vás o několik údajů o Vás

Tyto údaje nám pomohou poznat, jaký typ návštěvníků lokality navštěvuje. Data získaná v této části
dotazníku zpracujeme pouze statisticky a nebudeme je nikde individuálně publikovat.

Tyto údaje nám pomohou poznat, jaký typ návštěvníků lokality navštěvuje. Data získaná v této části
dotazníku zpracujeme pouze statisticky a nebudeme je nikde individuálně publikovat.

Místo Vašeho bydliště (obec, město, městská část Prahy):

Místo Vašeho bydliště (obec, město, městská část Prahy):

Prozraďte nám prosím Váš věk:

Prozraďte nám prosím Váš věk:

Jaké je Vaše vzdělání?

Jaké je Vaše vzdělání?

Vyberte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Vyberte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Žák ZŠ

Základní

Žák ZŠ

Základní

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Vyšší odborné

Vysokoškolské

Jiné:

Jiné:

Jaké je Vaše profesní zařazení?

Jaké je Vaše profesní zařazení?

Vyberte nejvhodnější volbu odpovídající Vašemu profesnímu zařazení.

Vyberte nejvhodnější volbu odpovídající Vašemu profesnímu zařazení.

Žák/student

Manuálně pracující

Žák/student

Manuálně pracující

Adminsitrativní činnosti

Odborný či vědecký pracovník

Adminsitrativní činnosti

Odborný či vědecký pracovník

Management, řídící pracovník

Důchodce

Management, řídící pracovník

Důchodce

Jiné:

Jiné:

Chci zaslat výsledky návštěvnického průzkumu

Chci zaslat výsledky návštěvnického průzkumu

Pokud si přejete zaslat vyhodnocení návštěvnického průzkumu pražských
geologických a paleontologických lokalit, zanechejte nám prosím svůj e-mail.
Výsledky průzkumu Vám na něj zašleme. Zadaný e-mail bude použit pouze pro
jednorázové zaslání výsledků průzkumu a bude následně vymazán.

Pokud si přejete zaslat vyhodnocení návštěvnického průzkumu pražských
geologických a paleontologických lokalit, zanechejte nám prosím svůj e-mail.
Výsledky průzkumu Vám na něj zašleme. Zadaný e-mail bude použit pouze pro
jednorázové zaslání výsledků průzkumu a bude následně vymazán.

Vaše e-mailová adresa:

Vaše e-mailová adresa:

Průzkum probíhá v rámci projektu Pražské kameniště, který byl podpořen dotací Hlavního města Prahy.

Průzkum probíhá v rámci projektu Pražské kameniště, který byl podpořen dotací Hlavního města Prahy.

