
Sekce A: Návštěvnost dětského hřiště Hřibská

A1. Jak často navštěvujete hřiště Hřibská

 

denně
několikrát týdně

několikrát do měsíce
Méně něž jednou do měsíce

Nikdy

A2. Ohodnoťte dětské hřiště Hřibská ve srovnání s jinými
hřišti:

Hodnocení jako ve škole: 1 = výborně, 5 = nedostatečně

 

1
2
3
4
5

A3. Zaškrtněte výrok, který nejvíce odpovídá Vašemu
názoru:

 

Dětské hřiště Hřibská by se rozhodně mělo opravit (je ve špatném stavu a máme zájem ho nadále využívat).

Dětské hřiště Hřibská je zbytečné opravovat. Je málo využívané a v okolí je dostatek jiných atraktivních hřišť.

A4. Které z dalších dětských hřišť v Malešicích
navštěvujete? 

Nad Úžlabinou
Tuchorazská

Lipecká
Skřivanská

Ovčárská
Přistoupimská

Heldova
Božecká

Malešický park
Jiné

Jiné
 

Sekce B: Kontaktní informace

B1. Máte zájem být informován/a o budoucnosti
dětského hřiště Hřibská?

UPOZORNĚNÍ: Emailová adresa nebude zveřejněna, přesto bude vyžadován souhlas se zpracováním osobních
údajů

 

Ano
Ne

Řešíme budoucnost hřiště Hřibská v Malešicích. Zajímá nás, jak často dětské hřiště využíváte a jak jste s 
ním spokojeni. Anketu můžete vyplnit do 14. října 2019. Děkujeme za vaše názory!
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Ne

B2. Uveďte svou e-mailovou adresu
Uveďte tehdy, pokud si přejete být informován/a o zprávě k vypořádání komentářů.

 

B3. Souhlasíte s podmínkami použití, zpracováním a
ochraně osobních údajů?

Více o podmínkách použití, zpracování a ochraně osobních údajů naleznete zde.
ANO

B4. Jedinečný kód

Děkujeme, že jste se zapojili do plánování budoucnosti dětského
hřiště Hřibská. O výsledcích vás budeme informovat na webu

www.praha10.cz/strategie nejpozději do 31. října 2019.

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte nejpozději 

do 14. října 2019 
do Rodinného centra Jablíčkov.
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(Bytový dům Malešice, 1. patro, Počernická 524/64, Praha 10) (Bytový dům Malešice, 1. patro, Počernická 524/64, Praha 10)

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 
101 00 Praha 10, za účelem informování o budoucnosti dětského hřiště Hřibská. Souhlas uděluji na dobu neur-
čitou s možností okamžitého písemného odvolání na e-mail strategie@praha10.cz.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa MČ Praha 10, Vršovická 1429/68, 
101 00 Praha 10, za účelem informování o budoucnosti dětského hřiště Hřibská. Souhlas uděluji na dobu neur-
čitou s možností okamžitého písemného odvolání na e-mail strategie@praha10.cz.

pokud chcete být informován/a pokud chcete být informován/a

do 21. října 2019 do 21. října 2019


