PROFIL UCZESTNIKA FESTIWALU FILMOWEGO
Ankieta dotyczy badania profilu uczestnika festiwalu filmowego oraz
wpływu festiwalu filmowego na miasto. Ankieta jest anonimowa,
a jej wyniki posłużą wyłącznie do badań naukowych.

1. Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w festiwalu filmowym w Gdynia (proszę wybrać max 3 powody)?

□ jestem twórcą związanym □ chęć spędzenia wolnego czasu
z festiwalem
□ ciekawe filmy
□ jestem z branży,
□ wydarzenia towarzyszące
to dla mnie
□ reklama i promocja
ważny festiwal

□ atmosfera festiwalu
□ ciekawość
□ goście festiwalu (znane postacie/artyści)
□ inny powód, jaki?...............................................

2. W skali od 1 do 10, jak ocenia Pan(-i) swój poziom zainteresowania polskim kinem? .......................(skala 1-10)
3. W ilu pokazach filmowych lub wydarzeniach uczestniczył Pan/Pani w trakcie całego festiwalu?

□1-2
□1-2

Pokazy filmowe

Wydarzenia towarzyszące (np. spotkania, koncerty itp.)
4. Ile razy brał Pan/Pani udział w festiwalu w Gdyni wcześniej?

□ to mój pierwszy raz

□1

□ 2 □3

□4

□3-4 □5-6
□3-4 □5-6

□7-9
□7-9

□10 lub więcej
□10 lub więcej

□5 lub więcej

5. Czy zamierza Pan/Pani wziąć udział w festiwalu w Gdyni w przyszłym roku?

□na pewno nie

□raczej nie □raczej tak □na pewno tak

□nie wiem

6. Jak ocenia Pan/Pani różne aspekty festiwalu?
Jakość filmów
Poziom wydarzeń towarzyszących

□bardzo źle □źle □średnio □dobrze □bardzo dobrze □brak zdania
□bardzo źle □źle □średnio □dobrze □bardzo dobrze □brak zdania

7. Miejsce stałego zamieszkania

□ Gdynia (jeśli Gdynia, proszę przejść do pytania 15)

□ inne miasto, jakie?........................................................

8. Ile dni spędził Pan/Pani na festiwalu?

□1

□ 2 □3

□4

□5 lub więcej

9. Gdzie się Pan/Pani zatrzymał(a)?
□ Bezpłatny nocleg (u znajomych, rodziny itd.)

□

Płatny nocleg: □ hotel
□ hostel □ kwatera prywatna
inne, jakie?.............................................
10. Jaką łączną kwotę (szacunkowo w zł) wydał Pan/Pani w trakcie pobytu w na festiwalu w Gdyni?
Noclegi
Jedzenie
Transport (dojazd + kom. miejska)
Zwiedzanie, rozrywka (inna niż
festiwal)
Zakupy (inne niż jedzenie)

□pon. 200
□pon. 100
□pon. 100
□pon. 100
□pon. 100

□200-400
□100-200
□100-200
□100-200
□100-200

□400-800
□200-400
□200-400
□200-400
□200-400

□800-1500
□400-800
□400-800
□400-800
□400-800

□pow. 1500
□pow. 800
□pow. 800
□pow. 800
□pow. 800

11. Z jakich usług skorzystał Pan/Pani podczas pobytu na festiwalu w Gdyni?

□ fryzjer, kosmetyczka, masaże, SPA itd.
□ restauracje, bary, punkty gastronomiczne
□ usługi turystyczne (np. przejazdy statkiem, kolejką
turystyczną, zwiedzanie muzeów, wystaw)

□ transport prywatny (np. taxi)
□ transport publiczny (np. autobus)
□ dyskoteki, kluby, rozrywka
□ inne, jakie?....................................................................

12. Co oprócz festiwalu zwiedził Pan/Pani w Gdyni lub okolicy?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

13. Jakie zakupy zrobił Pan/Pani podczas pobytu na festiwalu w Gdyni?

□ odzież, obuwie, galanteria
□ książki
□ płyty DVD

□ pamiątki turystyczne
□ alkohol
□ gadżety związane z festiwalem

□ inne, jakie?.............................
…………………………………..
…………………………………..

14. W jaki sposób dotarł Pan/Pani na festiwal?

□ kolej
□ autobus, bus

□ samochód osobowy
□ samolot

□ wspólny przejazd np. BlaBlaCar
□ inny, jaki?............................................................

15. Z kim uczestniczy Pan(-i) w tegorocznej edycji festiwalu? (zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)

□ samodzielnie
□ ze znajomymi / przyjaciółmi

□ z partnerem(-ką) / mężem / żoną
□ z dziećmi

□ z innymi osobami,
jakimi?......................................................

16. Czy w ostatnich 3 latach uczestniczył(a) Pan(-i) w innych festiwalach filmowych w Polsce?

□nie □ tak  jeśli tak to w jakich?...............................................................................................................................
17. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi twierdzeniami (proszę zaznaczyć „X”)?
Całkowicie się
nie zgadzam

Miasto dzięki organizacji festiwalu zyskuje na promocji i
□1 □ 2 □3
wizerunku
Festiwale zwiększają dostęp mieszkańców do wartościowej oferty
□1 □ 2 □3
kulturalnej
Przy pomocy festiwali miasto przyciąga turystów
□1 □ 2 □3
Mieszkańcy miasta czują dumę i wyróżnienie gdy w ich mieście
□1 □ 2 □3
organizowany jest dobry i znany festiwal
Festiwale przynoszą korzyści ekonomiczne miastu – np. wpływy
□1 □ 2 □3
z biletów, usług, podatków, miejsca pracy, inwestorzy
Festiwale odbierają/ograniczają ilość miejskich środków
□1 □ 2 □3
finansowych na działalność
Festiwale odwracają uwagę mieszkańców od ważnych problemów
□1 □ 2 □3
w mieście
18. W których z poniższych miejsc/wydarzeniach był Pan/Pani w ciągu ostatniego roku?
(proszę zaznaczyć wszystkie odwiedzone miejsca)

Całkowicie
Brak
zgadzam się zdania

□4

□5

□4
□4
□4

□5
□5
□5

□4

□5

□4

□5

□4

□5

□ Koncert muzyki rozrywkowej

□ Teatr

□ Galeria sztuki / wystawy

□ Koncert jazzowy

□ Opera, operetka

□ Impreza sportowa

□ Filharmonia

□ Balet

□ Park rozrywki, wesołe miasteczko

□ Impreza estradowa lub kabaretowa

□ Muzeum

□ Dyskoteka, klub, dancing

□ Festiwal

□ Kino

□ Cyrk, rewia

METRYCZKA
Wiek
Płeć
Wykształcenie
Status zawodowy
Zawód

□ poniżej 18 □ 18-25 □ 26-35
□ 36-45
□ 46-55
□ powyżej 55
□ kobieta □ mężczyzna
□ podstawowe/gimnazjalne □ zawodowe □ średnie □ wyższe
□ osoba pracująca □ osoba ucząca się (uczeń) □ emeryt/rencista □ bezrobotny
□ branża filmowa □ dziennikarz □ ekipa festiwalowa □ gość (widz, obserwator)
□ inny, jaki?………………………..………

Dochód łączny netto („na rękę”)

□ do 1500 zł
□ 4000-6000 zł

□ 1500-2000 zł
□ 6000-10000 zł

□ 2000-2500 zł
□ pow. 10000 zł

□ 2500-3000 zł
□ 3000-4000 zł
□ nie dotyczy (nie pracuję)

