
ANKIETA

PRZEŁĄCZNIK – TWÓRCZY ZAUŁEK

To w tym miejscu łączymy się z kulturą i czerpiemy energię ze spotkań w towarzystwie ludzi,
którzy  chcą  inspirować  innych  do  działania.  Odwiedzając  nasz  twórczy zaułek  będziesz  mógł
poznać nietuzinkowe osoby, które podczas swoich warsztatów podzielą się z Tobą swoją wiedzą i
pasją. 
Wraz z początkiem tygodnia (w każdy poniedziałek) przełączamy się na kanał „twórczość”. Będzie
to  czas  na  uwalniane  swojej  kreatywności  i  relaks  przy  „kartce”,  nad  którym będzie  czuwała
Jagoda.
Natomiast we wtorki nasz zaułek zamieni się w prawdziwą pracownię krawiecką,  w której pod
okiem mistrza będzie możliwość dokonania samodzielnych przeróbek krawieckich, jak i uszyć coś
od podstaw.
A jeżeli marzysz o samodzielnym projektowaniu, stworzeniu unikalnych akcesoriów czy dodatków
niezbędnych dla Ciebie i Twojego domu - zapraszamy na środowe warsztaty „Szycie Pi”.
W piątkowy wieczór zapraszamy na warsztaty animacyjne,  gdzie w atrakcyjny sposób puścimy
wodze swojej wyobraźni.
Sobota to czas na spotkania z wyjątkowymi osobami, które chcą podzielić się z Tobą swoją pasją,
wiedzą i doświadczeniem. Do naszego zaułku zaprosimy między innymi: dietetyków, psychologów,
lokalnych artystów i społeczników.
Dla tych, którzy chcą odpocząć a przy okazji poćwiczyć swoje logiczne myślenie zapraszamy na
niedzielne spotkania z grami planszowymi.

Znalazłeś coś dla siebie? Zapraszamy koniecznie na ulicę Żółkiewskiego 7b-c. 

Kontakt
Przełącznik – twórczy zaułek
ul. Żółkiewskiego 7b-c
27-600 Sandomierz
tworczyzaulek@esceka.pl
15 644 50 95
www.esceka.pl

Aby  poznać  Państwa  oczekiwania  co  do  oferty,  jaką  staramy  się  stworzyć  dla  mieszkańców
Sandomierza,  prosimy  o  wypełnienie  ankiety  i  przesłanie  jej  na  adres  e-mail:
tworczyzaulek@esceka.pl,  bądź  dostarczenie  jej  osobiście  do  Ośrodka  Promocji  Aktywności
Kulturalnej (ul. Armii Krajowej 1 w Sandomierzu).

mailto:tworczyzaulek@esceka.pl
http://www.esceka.pl/
mailto:tworczyzaulek@esceka.pl


1. Na jakie zajęcia/imprezy organizowane przez Przełącznik chciałby Pan/i uczęszczać? 

Można zaznaczyć kilka odpowiedzi, stawiając x.
Scrapbooking

Szycie Pi – warsztaty krawieckie/ Otwarta Pracownia Krawiecka 

Warsztaty artystyczne/teatralne

Animacja czasu wolnego

Zajęcia naukowe

Gry planszowe/Klub gier planszowych i karcianych

Spotkania nieformalnych grup kulturalnych

Spotkania dla kobiet/młodych rodziców

Zajęcia praktyczno-techniczne/rękodzieło/decoupage

Inne zajęcia (Można dopisać własne propozycje)   

Prelekcje, spotkania tematyczne itp. (Jeśli tak, to jakie? Można dopisać własne 
propozycje)

2. Płeć 

kobieta

mężczyzna 

3. Wiek

……………

4. Na jakie zajęcia/imprezy w Porcie Kultury chciałoby uczęszczać Pana/Pani dziecko? 
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi, stawiając x.

Scrapbooking

Szycie Pi – warsztaty krawieckie/ Otwarta Pracownia Krawiecka 

Warsztaty artystyczne/teatralne

Animacja czasu wolnego

Zajęcia naukowe

Gry planszowe/Klub gier planszowych i karcianych

Spotkania nieformalnych grup kulturalnych

Spotkania dla kobiet/młodych rodziców

Zajęcia praktyczno-techniczne/rękodzieło/decoupage



Inne zajęcia (Można dopisać własne propozycje)   

Prelekcje, spotkania tematyczne itp. (Jeśli tak, to jakie? Można dopisać własne 
propozycje)

5. Płeć dziecka

kobieta

mężczyzna 

6. Wiek dziecka

…………….

7. W jakich dniach i godzinach najchętniej uczestniczyliby Państwo w zajęciach (można zaznaczyć 
kilka odpowiedzi)

Dzieci, młodzież Dorośli

w dni powszednie 9-14 w dni powszednie 9-14

w dni powszednie 14-17 w dni powszednie 14-17

w dni powszednie 17-20 w dni powszednie 17-20

w weekendy 9-14 w weekendy 9-14

w weekendy 14-17 w weekendy 14-17

nie interesuje mnie w 
udział w żadnych zajęciach

nie interesuje mnie w udział 
w żadnych zajęciach

Inne (jakie?) 
............................................
............................................

Inne (jakie?) 
...............................................
.........................................


