
Ankieta dla osób uczestniczących w projekcie 
 

 „Kultura bez barier”- zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności 
kulturalnej przez GOKiS Pcim 

 
(w przypadku dzieci wypełnia rodzic/opiekun prawny)* 

 
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1. W ilu spotkaniach miesięcznie możesz brać udział?..................................................................... 
2. Jakie dni/godziny spotkań są dla Ciebie najbardziej optymalne?................................................. 

 
3. Proszę wybrać grupę, w której chciałbyś uczestniczyć – możliwy wybór obu grup (właściwe podkreślić): 

 
a/  Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni 
 
b/  grupa teatralna działająca w ramach Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu 

 
4. Czy masz doświadczenie sceniczne. Jeśli tak to jakie?  (wypełniają osoby z grupy „b”) 

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

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

5. Czy posiadasz wykształcenie muzyczne/aktorskie - jeżeli tak, to jakie? 

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

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

6. Czy grasz na jakimś instrumencie muzycznym? Jeśli tak to na jakim i od ilu lat. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Na jakim instrumencie chciałbyś grać? (wypełniają osoby z grupy „a”) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Czy śpiewasz? 

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

9. Twoje sukcesy (jeśli już jakieś masz): dyplomy, wyróżnienia, udział w konkursach, zdobyte nagrody. 

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

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

10. Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące uczestnictwa w wybranej grupie, czego chciałbyś się nauczyć? 

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

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

11. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w projekcie? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Z jakiego źródła dowiedziałeś się o projekcie? (Internet, prasa, strona internetowa, facebook, inne 

(jakie?)) 

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

Zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ja, niżej 

podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu domowego, 

komórkowego lub do pracy) oraz danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, adres 

zamieszkania, numer telefonu, dane o stanie zdrowia) mojego dziecka w celu realizacji zadań wynikających z działalności statutowej GOKiS w 

Pcimiu .  

                                                                                      *zgadzam się/nie zgadzam                                         

* nie potrzebne skreślić bądź prawidłowe podkreślić 

                                                                                                                ………………………………………………………………….. 

                                                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna/uczestnika 

 

                                                                    


