TISZA-TAVI KERÉKPÁROS KÉRDŐÍV 2017
Tisztelt Kerékpáros Túrázó! Engedje meg, hogy néhány kérdéssel megszólítsuk Önt
túrázása során. E néhány perccel szeretnénk többet megtudni az Ön kerékpározási szokásairól.
Szeretnénk, ha pár szóban megfogalmazná javaslatait, ötleteit, amelyeket beépíthetünk a
védtöltésen való közlekedés szabályzatába, hogy minél barátságosabban és biztonságosabban
tudja élvezni a Tisza-tó, és környezete nyújtotta túrázás örömeit.
 A megfelelő választ kérem aláhúzni!

1. Ön szerint a kerékpárút állapota, minősége megfelelő?
 Igen
 Nem
2. Ön szerint rendezett, tiszta a Tisza-tó és a környezete?
 Igen
 Nem
3. Ön szerint megfelelő a kerékpáros / autós vegyes közlekedés?
 Igen
 Nem
4. A kerékpárosok biztonságát szolgáló sorompók nyáron zárt, télen nyitott állapotban
vannak. Ön egyetért-e ezen szabályozással?
 Igen
 Nem
5. Ön milyen gyakorisággal választja úti céljának kerékpáros túrái során a Tisza-tavat?
 Először
 Többször
6. Mennyi időt szándékozik eltölteni a Tisza-tó és környezete megismerésével?
 Egy napot
 Több napot
7. A Tisza-tó mely részét járta be túrája során?
 Tisza-tó bal part (Kisköre – Abádszalók – Tiszafüred)
 Tisza-tó jobb part (Kisköre – Sarud – Poroszló)
 Tisza-tó megkerülése (~70 km)
8. A tó körüli kerekezése során találkozhatott kikötőkkel, strandokkal. Igénybe vette
valamilyen szolgáltatásukat?
 Igen
 Nem
9. Amennyiben igénybe vett valamilyen szolgáltatást, elégedett volt a szolgáltatás
színvonalával, minőségével?
 Igen, kikötő / strand neve:………………………………..……..
 Nem, kikötő / strand neve:……………………………………...
Kérem fordítson!
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10. Ön ajánlaná ismerősének túrázásra a Tisza-tavat és térségét?
 Igen
 Nem
11. 2014. október 28-án átadásra került Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója, a
Kiskörei Hallépcső. Kerékpáros túrája során felkeresi a Kiskörei Hallépcsőt?
 Igen
 Nem
12. 2016. év tavaszán átadásra került a tiszafüredi székhelyű Tisza-tavi Kerékpáros
Centrum. Ön igénybe vette-e szolgáltatásait?
 Igen
 Nem
13. Magyarország mely tájegységéből érkezett felfedezni a Tisza-tavat és környezetét?
 Budapest
 Tiszántúl északi része
 Dunántúl
 Tiszántúl déli része
 Balaton térsége
 Tisza-tó kistérsége
 Duna-Tisza köze északi része
 Külföld:……………………
 Duna-Tisza köze déli része
14. Neme:
 Nő

 Férfi

15. Korosztály:
 20 év alatt,
 21 – 30 év között,
 31 – 40 év között,

 41 – 50 év között,
 51 – 60 év között,
 61 év fölött.

16. Észrevételei, javaslatai (látnivaló, útbaigazító táblák, fejleszteni való, stb.):
…………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………
Kisköre, 2017. ……. hó ……. nap
Tisztelt Kerékpáros Túrázó! Köszönetünket fejezzük ki szíves válaszáért és
megköszönjük azt a néhány percet, amit a kérdőív kitöltésére fordított.
Tisztelettel:
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