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Moi Drodzy,
Trzy tygodnie temu poprosiliśmy Was o poświęcenie kilkunastu minut i wypełnienie ankiety, w której 
mogliście opisać swoje wrażenia z pobytu na ostatnim Bear & Fetish Camp w Skowronkach. Wasze 
głosy były dla nas niezmiernie ważne, zwłaszcza że już niebawem rozpoczynamy pierwsze prace 
związane z organizacją przyszłorocznego spotkania i chcielibyśmy uwzględnić Wasze sugestie oraz 
pomysły.
W ankiecie wzięło udział 77 osób, co traktujemy jako sukces i dobrą wróżbę na przyszłość 
(zamierzamy częściej zasięgać Waszej opinii w różnych sprawach). Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy znaleźli chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią!
Nie przedłużając już tego wstępu, zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.

Zarząd Stowarzyszenia Bears of Poland 
oraz Fundacja Refform

OGÓLNA OCENA OŚRODKA YASOU

89,6% uczestników 
ankiety pozytywnie oceniło 
wygodę dojazdu na XI Bear  
& V Fetish Camp.

Wyniki ankiety  
dla uczestników XI Bear & V Fetish Camp

75% osób, które uznały dojazd za dość 
kłopotliwy lub męczący podróżowało 
samochodem.

Negatywne oceny lokalizacji były 
również powiązane z podróżą 
samochodem

96,1% uczestników 
ankiety pozytywnie oceniło 
wybór lokalizacji miejsca  
XI Bear & V Fetish Camp.

| Jak oceniasz łatwość dotarcia 
do Skowronek?

 Dojechałem bez problemów /  
nie odczułem trudów podróży

 Dojazd nie przysporzył mi większego kłopotu /  
nie był zbyt męczący

 Dojazd był dość kłopotliwy /  
w znacznym stopniu męczący

 Dojazd był bardzo kłopotliwy / bardzo męczący

 Doskonale
 Dobrze
 Nie mam zdania
 Źle
 Bardzo źle

| Jak ogólnie oceniasz lokalizację 
ośrodka Yasou?*

* W powyższym pytaniu chodziło nam o ogólną atrakcyjność 
regionu Polski, w którym znajdował się ośrodek Yasou

42,8%

10,4%

46,8%

40,3%

2,6%
1,3%

55,8%
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80,5% ankietowanych 
skorzystało z dojazdu 
samochodem (samodzielnie 
lub ze znajomymi).  

| W twoim odczuciu ośrodek Yasou...

 Był w sam, jak raz na taką imprezę
 Był za ciasny, jak na taką imprezę
 Był zbyt rozległy, jak na taką imprezę

41,6%

2,6%

55,8%

KOMFORT DOMKÓW I INFRASTRUKTURA OŚRODKA

Wielkość ośrodka wpływa na komfort uczestników imprezy, 
pozwalając im wybrać najdogodniejsze miejsce. Zbyt mała 
przestrzeń ogranicza prywatność, zbyt duża - utrudnia integrację.

88,4% ankietowanych 
pozytywnie oceniło komfort 
zakwaterowania.

89,6% ankietowanych 
pozytywnie oceniło 
infrastrukturę ośrodka.

| Jak oceniasz standard domków (wielkość 
pomieszczeń, wyposażenie, czystość...)?

| Jak oceniasz jakość infrastruktury (miejsca 
wspólne, miejsce do rekreacji itp.)?

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo

49,4%

3,8%
1,3%

6,5%
39%

37,7%

10,4%
51,9%

+ Ankietowani jako plusy domków 
najczęściej wymieniali:

• obecność łazienki w domku
• moskitiery w oknach
• minilodówki
• ogólną czystość i wygodne materace

+ Ankietowani, jako plusy 
infrastruktury, wskazywali:

• zadaszone i odpowiednio pojemne 
miejsce do grillowania oraz 
imprezowania

• bliskość plaży

– Uczestnicy Bear & Fetish Camp 
dostrzegli też pewne minusy:

• zbyt małą przestrzeń sypialni
• niewygodne schody do sypialni
• uciążliwe sąsiedztwo altany z karaoke
• zbyt nisko wiszącą lampę na tarasie

– Czujne krytyczne oko naszych 
gości dostrzegło też minusy:

• brak miejsca na klasyczne, otwarte 
ognisko

• podział ośrodka na dwa tarasy
• za małe oddalenie wiaty od domków

| W jaki sposób dotarłeś do Skowronek?
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OCENA WYŻYWIENIA

| Jak oceniasz odległość od plaży  
i wygodę dojścia na plażę?

| Jak oceniasz jakość wyżywienia oferowanego 
przez restaurację na zasadach komercyjnych?

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie korzystałem z tej opcji

44,2%
24,7%

2,5%

5,2%
23,4%

19,5%

16,8%

2,6%

39%

14,3%

7,8%

67,6% ankietowanych 
pozytywnie oceniło wygodę dojścia  
i odległość od plaży.

Na zasadach komercyjnych z restauracji 
skorzystało ponad 60% ankietowanych.  
Ich opinie również były mocno zróżnicowane.

Ocena oferty gastronomicznej okazała się dość problematyczna. 
O ile ankietowani ogólnie docenili sprawność personelu 
restauracji (ponad 70% pozytywnych ocen), to wybór dań czy ich 
różnorodność poddano surowej krytycznej ocenie.

| Jak oceniasz jakość wyżywienia wliczonego 
w cenę pobytu (śniadań i obiadokolacji)?*

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie
 Słabo
 Bardzo słabo

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie
 Słabo
 Bardzo słabo

| Jak oceniasz sprawność wydawania 
posiłków?*

37,7%

24,7%

10,4%

14,2%

13%

50,6%20,8%

1,3%

10,4%

16,9%

* W powyższym pytaniu pytaliśmy o wybór potraw, ich ilość 
oraz jakość serwowanych posiłków.

* W powyższym pytaniu pytaliśmy o np. czas oczekiwania na 
dania, dostępność talerzy i jakość pracy obsługi restauracji.

+ Za najważniejsze plusy oferty 
gastronomicznej uznaliście:

• serwowanie śniadań i obiadokolacji  
w formie bufetu

• wystarczająco dużą ilość jedzenia
• spory wybór dań

– Zwróciliście uwagę także na 
następujące minusy:

• brak dań wegetariańskich / wegańskich
• monotonne menu
• słaby wybór / brak napojów do kolacji
• okresowy brak dań, oczekiwanie na nie
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OCENA POSZCZEGÓLNYCH ATRAKCJI I WYDARZEŃ

| Jak oceniasz wieczorne karaoke (dobór 
utworów, czas trwania zabawy, organizację)?

| Jak oceniasz wycieczkę 
do Malborka?

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

| Jak oceniasz imprezę 
Pig Party?

| Jak oceniasz  
Konferencję Multifetyszową?

32,5%

19,5%

6,5%

6,5%

20,7%

14,3%

7,8%

72,7%

1,3%

18,2%

33,8%

14,3%

3,9%

13%

7,8%

27,2%

3,9%
2,6%

6,5%

79,2%

7,8%

46,8% ankietowanych 
miało pozytywną opinię na 
temat imprezy karaoke.

61% ankietowanych 
pozytywnie oceniło imprezę 
Refform Pig Party.

Uczestnicy uznali, że wystarczyłaby jedna 
impreza karaoke w trakcie całego wyjazdu. 
Wskazywali też na zbyt intensywne 
doznania akustyczne, słabe oświetlenie 
wiaty, i niedobór polskich utworów.

W wycieczce do Malborka wzięła udział 
tylko niewielka część ankietowanych, 
jednak uczestnicy bardzo wysoko 
ocenili tą atrakcję. Na uznanie zasłużył 
przewodnik, zaś do minusów zaliczono 
drobne problemy organizacyjne.

Konferencja Multifetyszowa to kolejne 
wydarzenie, w którym wzięła niewielka 
ilość osób ankietowanych. Wśród uwag 
pojawił się zarzut niezbyt szczęśliwie 
wybranego terminu wydarzenia* oraz brak 
dokładniejszej informacji o nim.

Uczestnicy wskazywali, że podczas 
imprezy klimat mógłby być jeszcze 
bardziej fetyszowy, zaś integracja obydwu 
środowisk głębsza, gdyby ktoś pełnił 
funkcję „wodziereja”.

* Dla przypomnienia, Konferencja odbyła się w niedzielę, w 
godzinach przedpołudniowych.
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| Jak oceniasz możliwość wykonania badań 
medycznych podczas zlotu?

| Jak oceniasz grę terenową?

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

 Bardzo dobrze
 Dobrze
 Znośnie

 Słabo
 Bardzo słabo
 Nie brałem udziału

| Jak oceniasz pokaz i / lub  
warsztaty shibari?

3,8%1,3%

41,6%

37,7%

15,6%

2,6%
1,3%

31,2%

50,6% 14,3%

9,1%

39%
31,2%

20,7%

57,2% ankietowanych 
pozytywnie oceniło ideę 
badań medycznych.

45,5% ankietowanych 
wystawiło pozytywną ocenę 
grze terenowej.

59,7% ankietowanych 
wystawiło pozytywną ocenę 
pokazowi/warsztatom shibari.

Uczestnicy mieli jednak wątpliwości, 
czy badania wykonywane w realiach 
kilkudniowej imprezy są wiarygodne 
(alkohol, ciężkie jedzenie).

Uczestnicy ankiety oczekiwaliby lepszej informacji o tym wydarzeniu, 
lżejszych konkurencji oraz pomocy w skompletowaniu drużyn.

Przy okazji tego pytania, ankietowani 
wskazywali na potrzebę organizacji 
większej ilości różnego rodzaju 
warsztatów.

DEKLARACJA PONOWNEGO UDZIAŁU

|
 
Czy wziąłbyś ponownie udział w wymienionych wydarzeniach?

 Tak
 Nie wiem
 Nie

Wieczór 
karaoke

Pig 
Party

Pokaz 
shibari

Warsztaty 
shibari

Badania 
medyczne

Konfer. 
multif.

Wycieczka Gra 
terenowa
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Uwaga: wartości liczbowe na 
wykresie przedstawiają liczbę osób 
deklarujących udział, a nie procent 
głosujących.
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POZOSTAŁE KWESTIE

| Jak oceniasz pracę i dostępność 
organizatorów XI Bear & V Fetish Camp?

| Jak często obydwa środowiska  
powinny organizować wspólny zlot?

 Doskonale
 Bardzo dobrze
 Dobrze

 Nie mam zdania
 Słabo
 Bardzo słabo / fatalnie

 Co roku
 Co dwa lata
 Co trzy lata

 W ogóle nie powinno być 
wspólnych zlotów

 Taki pomysł bardzo mi 
się podoba

 Uważam, że to słuszny 
kierunek

 Nie mam zdania na ten 
temat

 Nie jestem do tego 
przekonany

 Nie podoba mi się takie 
połączenie

 Oczywiście, że tak
 Raczej tak

 Raczej nie
 Kompetnie nie
 Nie wiem, nie interesuje 

mnie taka integracja

| Jak oceniasz pomysł połączenia dwóch 
zlotów - misiowego i fetyszowego

| Czy twoim zdaniem wspólna impreza 
sprzyjała integracji obydwu środowisk?

1,3%
2,6%

53,2%

28,6%

14,3%

4%
4%

15,3%
76,7%

3,9%

37,7%

32,5%
14,3%

11,6%

5,1%
3,9%

36,4%

14,3%
40,3%

96,1% ankietowanych 
pozytywnie pracę oraz 
dostępność ogranizatorów 
Bear & Fetish Campu.
Przy tak dużej skali imprezy, 
to doskonały wynik!

76,7% ankietowanych 
akceptuje ideę corocznych 
wspólnych zlotów obydwu 
środowisk. 
4% pytanych nie widzi 
potrzeby wspólnych zlotów.

70,2% ankietowanych 
pozytywnie odbiera pomysł 
integracji środowiska 
misiowego i fetyszowego.
15,5% ankietowanych  
nie popiera takiej idei.

76,7% ankietowanych 
uznało, że wspólna impreza 
sprzyjała integracji obydwu 
środowisk.
19,4% pytanych było 
odmiennego zdania.
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100% ankietowanych 
stwierdziło, że w trakcie 
zlotu czuło się swobodnie

100% ankietowanych 
uznało, że w trakcie zlotu 
czuło się bezpiecznie

| Czy podczas pobytu na Bear & Fetish Camp  
udało ci nawiązać nowe znajomości?

| Jak oceniasz ilość atrakcji  
podczas Bear Campu / Fetish Campu?

 Tak  Nie  Z nowopoznanymi 
znajomymi

 Z nowymi i starymi 
znajomymi

 Z dotychczasowymi 
znajomymi

 Samotnie

| Z kim głównie spędzałeś czas  
podczas zlotu?

9,1%

90,9%

23,4%

70,1%

1,3%

5,2%

Większość ankietowanych 
przyznała, że na XI Bear  
& V Fetish Camp udało się im 
nawiązać nowe znajomości. 
Niestety, 9% ankietowanych 
miało problem z nawiązaniem 
kontaktu z nieznajomymi.

Ponad 70% ankietowanych 
spędzało czas razem  
z nowymi, jak i starymi 
znajomymi, zaś ponad 5% 
głównie z nowopoznanymi 
osobami.
23% uczestników ankiety 
przyznało, że preferowali 
towarzystwo znanych im 
wcześniej osób.

PODSUMOWANIE

 Było ich 
wystarczająco 
dużo, nic bym nie 
zmieniał

 Było ich za mało, 
nudziłem się

 Było ich zbyt 
dużo, nie miałem 
czasu na odpo-
czynek i pójście 
na plażę 18,2%

76,6%

5,2%

76,6% ankietowanych 
pozytywnie oceniło ilość atrakcji 
podczas XI Bear & V Fetish Camp.
Jednocześnie 18,2% ankietowanych odczuwa 
niedosyt i oczekiwałoby większej ilości atrakcji.
Ponad 5% uznało, że atrakcji było zbyt dużo.
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|
 
Jak oceniasz swój ogólny poziom zadowolenia z uczestnictwa w zlocie w Skowronkach?
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Uwaga: ankietowani wskazywali 
stopień swojego zadowolenia  
w skali od 0 do 10 (10 było 
najwyższą, czyli najlepszą notą).

Dane z ankiet wysłanych do uczestników XI Bear Camp i V Fetish Camp Skowronki 2019.  
Badanie opinii było dobrowolne i anonimowe, ankiety były dostępne od 27 czerwca do 14 lipca 2019. Na udział w ankiecie zdecydowało się 77 osób.  

Opracowanie i prezentacja wyników: Jacek Goliatowski - Stowarzyszenie Bears of Poland | lipiec 2019

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89,7% ankietowanych wyraziło swoje zadowolenie  
z udziału w XI Bear & V Fetish Camp (oceny 7 - 10 punktów), 
zaś 48,1% dało najwyższe oceny (9 i 10 punktów).
7,7% ankietowanych oceniło swój poziom zadowolenia  
z uczestnictwa w imprezie jako przeciętny (oceny od 4 do 6).
Zaledwie 2,6% ankietowanych (co się przekłada na 2 głosy) 
dokonało oceny negatywnej.


