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1) V regionu Tanvaldsko trávím svou dovolenou / volný čas (výběr - 1 odpověď):
 o    poprvé a podnět k navštívení lokality jsem získal: 

  z webových stránek www.tanvaldsko.info 
 z jiných webových stránek ...................................................................................................................................................................... 
 z informací a doporučení známých 
 z jiného zdroje .............................................................................................................................................................................................

 o    opakovaně a Tanvaldsko navštěvuji: 
  v letní turistické sezóně 

 v zimní turistické sezóně 
 mimo turistickou sezónu

2) V regionu Tanvaldsko trávím svou dovolenou / prázdniny (výběr - 1 odpověď):
 o    sám

 o    v páru

 o    s partou / se školou

 o    s rodinou / s dětmi

3) Do regionu jsem přijel - jsme přijeli (výběr - 1 odpověď - převažující zájem):
 o    provozovat cykloturistiku

 o    provozovat pěší turistiku

 o    navštěvovat památky

 o    obdivovat historii

 o    užívat si volno bez konkrétního záměru

4) V regionu jsem strávil - strávím (výběr - 1 odpověď)
 o    1 den

 o    víkend / prodloužený víkend

 o    2-3 dny mimo víkend

 o    týden 

 o    delší dobu ..........................................................................................................................................................................................................

Dotazníkové šetření v území
Vážení návštěvníci regionu Tanvaldska, 

dovolte, abychom Vás poprosili o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož cílem je 
získat informace z území o spokojenosti s naší turistickou nabídkou. Rádi bychom také 
zjistili poptávku po tom, co u nás zatím chybí. Informace z tohoto dotazníku nám pomo-
hou lépe nastavit cíle a další směřování rozvoje cestovního ruchu v našem území, lépe 
řídit jeho rozvoj a zlepšit služby. 

Tím, že zodpovíte těchto několik otázek, nám velice pomůžete, děkujeme. 

Otázky pro léto 2020

Můžete použít  
i elektronickou verzi 
tohoto dotazníku.
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5) Zůstávám(e)-li na více dní, nocujeme (výběr - 1 odpověď):
 o    u příbuzných
 o    v ubytovacím zařízení 

   hotel 
  penzion 
  kemp (stan) 
  kemp (karavan) 
  chata 
  privat

6) Přímo v regionu nejčastěji získávám informace o atraktivitách, které navštívím (výběr - 1 odpověď):
 o    na webových stránkách ...............................................................................................................................................................................

 o    v informačních centrech

 o    z letáků a propagačních materiálů v území (mimo infocentra)

 o    z doporučení provozovatelů ubytovacích a stravovacích služeb 

 o    z doporučení provozovatelů turistických atraktivit

7) Při pobytu na Tanvaldsku jsem navštívil:
 o    prosím vypište

8) Nejvíce mě zaujalo:
 o    prosím vypište
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9) Dětem se nejvíc líbilo:
 o    prosím vypište

10) Výrazně nespokojený jsem byl (více možných odpovědí):
 o    s kvalitou ubytovacích služeb

 o    s nabídkou a kvalitou stravovacích služeb

 o    s nedostatečnou úrovní informovanosti o území (web, informace v místě, navigační systém)

 o    s dostupností atraktivit 

 o    s něčím jiným, vadilo mi konkrétně ......................................................................................................................................................

11) Při pobytu na Tanvaldsku mi chybělo:
 o    prosím vypište

12) Celkově hodnotím pobyt na Tanvaldsku takto (výběr - 1 odpověď):
 o    jsem nadšený, rozhodně doporučím dovolenou v regionu svým známým

 o    standardní dovolená, v pohodě, ale nic, co by bylo nějak výjimečné

 o    jsem zklamaný, rozhodně nedoporučím dovolenou v regionu svým známým

 o    všechno špatně, už jsem nikdy nepojedu

Závěrem:

Vyplněním a odevzdáním dotazníku se můžete zúčastnit soutěže o dvoudenní wellness pobyt ROMANTIKA  
pro dvě osoby v Hotelu V NEBI v Josefově Dole v Jizerských horách, jehož součástí je komfortní ubytování  
na 2 noci včetně polopenze, láhev sektu s ovocným talířem, vířivka a sauna jen pro Vás.

Jsem:  muž                 žena             

Město / obec kde trvale žiji se jmenuje .................................................................................................................................. 

Mám zájem zapojit se do soutěže o dvoudenní wellness pobyt pro dvě osoby a k tomuto účelu vyplňuji  
své telefonní číslo .................................................................................., na kterém mě prosím kontaktujte pouze v případě výhry.

a je mi ......................... let.


