
Prosimy o wpisanie: 
1. Podróży z poprzedniego dnia roboczego wszystkich domowników na osobnych ankietach
2. Początków i końców podróży wraz z celem i adresem (dom, praca, szkoła, zakupy, inne)
3. Środków transportu i godzin podróży

Przykładowy opis dziennych podróży:
1. Dom, Osiedlowa 11         PSP nr 4, Wyścigowa 49    g. 7-7.30
2. PSP nr 4, Wyścigowa 49                       Praca, Żeromskiego 53    g. 7.30-8
3. Praca, Żeromskiego 53      Dom, Osiedlowa 11     g. 16-16.30
4. Dom, Osiedlowa 11     Zakupy, Biedronka, Placowa 1 g. 17-17.15
5. Zakupy, Biedronka, Placowa 1   Dom, Osiedlowa 11    g. 18-18.15

Pomóż zdecydować, jak będzie wyglądał Radom!

Podróże w dniu powszednim

Zaczynamy prace nad studium Radomia. Pomóż nam stworzyć ten dokument. Wypełnij ankietę.
Ankieta jest anonimowa i ma na celu rozpoznanie i zebranie preferencji mieszkańców dot. przemieszczania się.
Dziękujemy za Twój głos.

Wykaz podróży:

Data wypełnienia ankiety ...........................................................................................
Data dnia roboczego w którym odbyły się podróże ......................................
Płeć .............  wiek .......... status ......................................................................................
                                                                                                        (pracujący/niepracujący/student/uczeń szkoły średniej)

...............................................................................                                          .....................................................................    .......................... 
                                     (skąd, ulica nr)                                                              (czym?)           (dokąd, ulica nr)                                       (godziny podróży)

      

      

...............................................................................                                          .....................................................................    .......................... 
                                     (skąd, ulica nr)                                                              (czym?)           (dokąd, ulica nr)                                       (godziny podróży)

      ...............................................................................                                          .....................................................................    .......................... 
                                     (skąd, ulica nr)                                                              (czym?)           (dokąd, ulica nr)                                       (godziny podróży)

      ...............................................................................                                          .....................................................................    .......................... 
                                     (skąd, ulica nr)                                                              (czym?)           (dokąd, ulica nr)                                       (godziny podróży)

      ...............................................................................                                          .....................................................................    .......................... 
                                     (skąd, ulica nr)                                                              (czym?)           (dokąd, ulica nr)                                       (godziny podróży)

      ...............................................................................                                          .....................................................................    .......................... 
                                     (skąd, ulica nr)                                                              (czym?)           (dokąd, ulica nr)                                       (godziny podróży)
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