
Ankieta Klubu Gaja 
Chcemy działać lepiej

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą 
o wypełnienie  Ankiety Chcemy działać lepiej. 

1. Skąd uzyskali Pani/Pan informacje o Klubie Gaja? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

� z prasy

� z telewizji

� z radia

�  z internetu

�  z materiałów informacyjnych Klubu Gaja. np. ulotki, plakaty

�  od znajomych

�  inne, proszę wskazać jakie: ……………………………………………………………………………………………

2. Skąd uzyskali Pani/Pan informację o możliwości wpłaty 1% swojego podatku na 
działania Klubu Gaja? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

� informacja z bazy danych organizacji pożytku publicznego

� z ulotki informacyjnej Klubu Gaja

� z kampanii informacyjnej Klubu Gaja w prasie

� z internetu – strona Klubu Gaja www.klubgaja.pl 

� od znajomych

� inne, proszę wskazać jakie: ………………………………………………………………………………………………

3. Jakie obszary działań Klubu Gaja uważa Pani/Pan za najbardziej pożyteczne społecznie? 
  (proszę zaznaczyć X wg. wartości znaczenia: 1 – najmniej ważne, 2 – średnio ważne, 
  3 – bardzo ważne)

1 2 3

ochrona przyrody

ochrona zwierząt

edukacja ekologiczna w szkołach

prawa konsumenta

kultura i sztuka dla ziemi

inne, proszę wskazać jakie:

...................................................................



4. Gdyby Pani/Pan miał rekomendować ważnej dla siebie osobie znaczne wsparcie finansowe 
   dla Klubu Gaja, to:

a) jaką kwotę wpłaty byś zarekomendował? Proszę zaznaczyć jedną możliwość:

�    10 –     50 zł 
�    51 –   100 zł     
�  101 –   500 zł     
�  501 – 1000 zł      
�   powyżej 1000 zł

    b) na którą z poniższych działalności Klubu Gaja rekomendowałbyś wpłatę? Proszę zaznaczyć 
       jedną możliwość. 

� ochrona przyrody

� ochrona zwierząt

� edukacja ekologiczna w szkołach

� prawa konsumenta

� kultura i sztuka dla ziemi

� inne, proszę wskazać jakie ………………………………………………………………………………………………

5. Czy chce Pani/Pan otrzymywać materiały informacyjne o  Klubie Gaja? 

� Tak    �   Nie

6. Jeśli Tak, to jaką formę korespondencji Państwo preferują? 

E-mail   �    Proszę podać adres e-mail: ………………………………………………………………………………

Pocztą   �    Proszę podać adres do korespondencji: ……………………………………………………………………

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

Metryka

1. Wiek: 

�   18 – 25     
�   26 – 35          
�   36 – 45    
�   46 – 55        
�   powyżej 56 lat

2. Płeć:      

�   kobieta   �   mężczyzna

3.Wykształcenie:  

�  podstawowe         
�  zawodowe     
�  średnie       
�  wyższe

Ankietę prosimy odesłać do 31 grudnia 2006 roku na nasz adres e-mail: klubgaja@klubgaja.pl, 
lub fax: 033 812 36 94 lub pocztą: Klub Gaja. 43-365 Wilkowice, ul. Parkowa 10. 
Ankieta dostępna jest także na naszej stronie www.klubgaja.pl/

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja 
do celów działalności statutowej stowarzyszenie. 

....................................................... 
                                                                                                                       podpis


