Pesquisa Triathlon da Bahia – versão 1.0 - 2017
Observações:
- Este formulário de pesquisa, também está disponível para
ser preenchido em formato online, através do link:
http://goo.gl/forms/eFuLa6zPdZuhw68i2
- Caso não queira responder a versão online, envie as
respostas deste formulário para o e-mail
contato@febatri.com.br , informando o número da pergunta
e a resposta, conforme o exemplo:
Pergunta 1 – Resposta a, Pergunta 2 – Resposta B e assim
por diante.

Formulário de pesquisa
1 - Há quanto tempo você faz triathlon?
a) Mais de 05 anos
b) Entre 02 e 05 anos
c) Entre 01 e 02 anos
d) Menos de 01 ano
e) Comecei há poucos meses
f) Não faço triathlon
2 - Qual é a sua prova/distância preferida?
a) Sprint (750m / 20km / 5km)
b) Olímpico (1500m / 40km / 10km)
c) Longa distância 70.3 (1,9km/ 90km/ 21km)
d) Longa distância 140.6 (3,8km/ 180km/ 42km)
e) GP (1000m/ 100km/10km)
f) Outro:

3 - Qual local das provas de triathlon na Bahia este ano você gostou mais?
a) Salvador - Distrito Naval
b) Salvador - Farol da Barra
c) Valença - Guaibim
d) Camaçari - Guarajuba
e) Vitória da Conquista
f) Não participei de nenhuma delas
g) Outro:
4 - Você tem gostado do congresso técnico?
a) Sim, está ótimo
b) Sim, mas precisa melhorar algumas coisas
c) Indiferente
d) Não gostei, precisa melhorar algumas coisas
e) Não gostei, precisa mudar tudo
f) Outro:

5 - Como você fica sabendo das novidades do triathlon da Bahia?
a) Instagram
b) Facebook
c) Website da Febatri
d) WhatsApp
e) E-mail
f) Através de amigos
g) Outro:
6 - Você gosta da forma que a Febatri se comunica?
a) Sim, acho excelente
b) Sim, mas algumas coisas precisam melhorar
c) Indiferente
d) Não, mas algumas coisas precisam melhorar
e) Não, precisa mudar completamente
f) Outro:

7 - A Febatri está preparando uma série de benefícios e comodidades para
os triatletas federados. Quais produtos e serviços você acha que não pode
faltar?

8 - Envie a sua sugestão, crítica ou idéia para melhorarmos o triathlon
baiano.

