
24% 22%24%
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2. Wiek:

*źródło: Badanie w formie ankiety online przeprowadził serwis
                          Prezentmarzeń w listopadzie 2019 na próbie 1274 respondentów.  

do 100 zł od 100 do 300 zł od 300 do 500 zł powyżej 500 zł

24%

59%

14%

3%

 3. Czy uprawia Pan/Pani aktywność 
 fizyczną jesienią?

4. Jeśli uprawia Pan/Pani sport to jak często?

7. W jaki sposób wyszukuje 
Pan/Pani zajęcia sportowe i rozrywki?

nie, raczej korzystam
 ze sprawdzonych 

rozrywek i aktywności

tak, śledzę 
trendy i nowinki

niestety, mam zbyt mało 
czasu na rozrywki i sport

6. Czy znajomi zachęcają Panią/Pana 
do uprawiania sportu jesienią?

8. Z kim uprawia 
Pan/Pani sporty?

9. Jakich emocji powinna dostarczać 
preferowana przez Pana/Panią rozrywka?

10. Jakie rozrywki według Pana/Pani 
są obecnie modne w Polsce?

13. Co Pana/Panią motywuje do uprawiania 
aktywności sportowych jesienią?

15% 7%

4%

22%
52%

z partnerem

z rodziną 
lub dziećmi

na Fb

raz w miesiącu lub rzadziej14%

2-3 razy w miesiącu9%

kilka razy w tygodniu29%

raz w tygodniu 39%

codziennie9%

43%

31%

14%

12%

31%

21%

20%

4% 8% 16%

1. Płeć:

poniżej

18
powyżej

5518-24 25-34 35-44 45-55

23%

60%

3%3%3%
8%

62%
TAK NIE

38%

dowiaduje 
się od 
partnera

szukam 
zajęć 
w okolicy

 czasopisma w Internecie
rekomendacje 
znajomych 
i rodziny

czasami, nie zawsze 
potrafią znaleźć czas 

w codziennej bieganinie

nie, moi znajomi 
nie uprawiają 

żadnych sportów

 tak, większość 
moich znajomych 

jest aktywnych

często starają
 się znaleźć czas

 na ruch

ze znajomymi

z przyjacielem
lub z przyjaciółką

14%

adrenalina

20%

całkowite wyciszenie

27%

relaks

39%

oderwanie się
od rzeczywistości

wirtualna rzeczywistość

parki rozrywki, 
parki trampolin

 pasywne wciąż coraz nowsze gry
 komputerowe i na konsole

różne sporty ekstremalne np. lot w tunelu 
aerodynamicznym, skoki ze spadochronem...

potrzeba ruchuzalecenie lekarza

 dla przyjemnościchęć poprawienia sylwetki, 
kondycji i zadbania 

o zdrowie

nic mnie nie motywuje, 
bo nie uprawiam żadnych

 aktywności jesienią

potrzeba 
odreagowania od 

pracy i domu

14. Czy Pana/Pani zdaniem rośnie z roku 
na rok aktywność fizyczna Polaków?

15. Czy Pana/Pani zdaniem zmienia się profil
sportowo – rekreacyjny mieszkańców miast?

tak, bo moda na 
zdrowy tryb życia 

sprawia, że jesteśmy 
bardziej aktywni 

fizycznie

tak, poświęcamy 
coraz więcej czasu

 na aktywność 
fizyczną w czasie

 wolnym

raczej na 
odwrót, stajemy 
się coraz mniej

 aktywni

 wciąż za mało

19. Jakie rozrywki Pan/Pani preferuje jesienią?

kreatywne sportowekulturalne

35%

27%

18%

16. Czy uważa Pan/Pani, że Polacy aktualnie 
są bardziej wymagającymi Klientami 
w dziedzinie rozrywki niż kilka lat temu?

tak, Polacy zwracają coraz większą uwagę 
nie tylko na cenę rozrywek, ale także na jej jakość

zdecydowanie tak, bo więcej podróżujemy
i oczekujemy wyższych standardów

tak, bo chcemy korzystać z tych samych
rozrywek co w Europie Zachodniej

6%

nie, wciąż niestety rządzi 
cena, a nie jakość

uczymy się tego, stajemy się z roku na rok 
coraz bardziej wymagającymi Klientami

5. Czy chętnie szuka Pan/Pani nowych 
form rozrywki i aktywnego spędzania czasu??

21%

12%

24%43%

18. Jakie aktywności sportowe Pana/Pani 
zdaniem wybierają najczęściej Polacy?

grupowe z instruktorem 
np. w klubach fitness

grupowe, ale 
bez instruktora

indywidualne, 
ale z instruktorem

realizowane na własną 
rękę np. jazda na 
rowerze, bieganie

18%

13%

24%45%

29% 12%39%

5%8%

27% 26% 22%

4%

nie umiem znaleźć
 czasu na aktywności 

sportowe jesienią

3%

 11. Jakie sporty wybiera Pan/Pani 
z spośród tradycyjnych dyscyplin?

34%

20%

17%

16%

6%

5%

2%

BIEGANIE

PŁYWANIE

SIŁOWNIA

 NORDIC WALKING

TENIS

JOGA

TANIEC

12. Jakie niestandardowe sporty 
wybiera Pan/Pani jako jesienną aktywność?

sam/sama

26% 10%

29%
35%

w powietrzu np.: 
skok ze spadochronem, 

skok na bungee

górskie np.: 
narciarstwo ekstremalne, 

wspinaczka górska

 za kierownicą np.: 
rajdy samochodowe, 

jazda off-road...
w wodzie np.: 

rafting, nurkowanie

tak, bo mamy 
więcej pieniędzy 

na sport i rozrywki

11%

20% 4%6%
relaksujące ekstremalnekulinarne

20. Jaką kwotę jest Pan/Pani skłonny/a 
przeznaczyć miesięcznie na rozrywkę?

9% 12%

16%

63%

tak szukam ciekawych 
sposobów na spędzenie 

wolnego czasu

17. Według Pana/Pani od czego głównie 
zależy rodzaj podejmowanej 
aktywności sportowej?

OD ZASOBNOŚCI PORTFELA

OD POSIADANIA RODZINY
LUB PARTNERA/PARTNERKI

PRZEDE WSZYSTKIM
OD WIEKU

OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA
– MIASTO CZY WIEŚ

OD UMIEJĘTNOŚCI ZNALEZIENIA CZASU
NA AKTYWNOŚCI SPORTOWE

14%

27% 18%

11%

20%24%

tak, miasta stwarzają coraz
 lepsze możliwości dzięki obiektom 
sportowym, trasom rowerowym itp.

tak, bo mieszkańcy miast 
chcą być bardziej fit

powoli, ale mieszkańcy 
miast stają się bardziej 

aktywni

niestety, wciąż jesteśmy zbyt 
pasywni zarówno w rozrywce, 

jak w sporcie

tak, bo panuje moda na coraz 
ciekawsze, niestandardowe rozrywki 

i aktywność fizyczną

14%

39%

24%

18%

16%

3%

PREFERENCJE
SPORTOWE I ROZRYWKOWE

POLAKÓW


