Festiwal Danielka 2017 – wyniki ankiety

Poniżej wybrane komentarze:
warunki sanitarne - nie są złe, ale ma być papier toaletowy. Jakość i cena potraw: zbyt długie
kolejki, ma być więcej punktów obsługi i maja być placki i inne takie dłużej niż do 13:00. Znaleźć
sposób na turystów z psami aby nie pozostawiali min a właściciele sprzątali. Zróbcie burzę
mózgów jak trafić do tych ludzi. Poza tym super
Nagłośnienie: bo mikrofon się psóje, Strefa Dziecka: nie ma tam żeczy dla starszych dzieci
(pisownia oryginalna)
Nagłośnienie: za głośno. Oświetlenie terenu: za mało światła przy lasach, Jakość i cena potraw: za
drogie, Strefa Dziecka: mało rzeczy dla starszych dzieci.
15 minut wjazd autem do załadunku i rozładunku na polu namiotowym
Większa ilość stoisk
Nie ma golonki
Rano nie ma co zjeść
Menu interesujące, ale obsługa zostawia wiele do życzenia
Przydałyby się jakieś warsztaty (muzyczne albo dla dzieciaków starszych)
Nagłośnienie: nie wszystkie instrumenty słychać
Profesjonalne prowadzenie koncertów - konferansjer powinien być przygotowany.
PSY! A) najlepiej na smyczy, jeśli brak to datek na Danielkę, pilnowane przez właścicieli b)
sprzątanie po swoich pupilach (pole namiotowe)
Muzyka: disko. Oświetlenie terenu: Za mało oświetlenia przy namiotach. Strefa dziecka: Za mało
rzeczy dla starszych dzieci
Większe porcje! Program festiwalu obok sceny /wiaty (brak plakatu)
Muzyka: na Danielce tak, na co dzień nie. Potrawy: więcej bezmięsnych. Inny: jest super
Strefa Dziecka odrobinę za mała
Muzyka: poezja śpiewana, ballada, wykonawcy z zagranicy. Nagłośnienie: gratuluję, wyśmienite!
Ośw. sceny: dobre. Ośw. terenu: do poprawy, przydałyby się małe ledowe, Warunki sanitarne: do
poprawy, jakość i cena potraw: ok! Strefa Dziecka: nie wiem. Pole namiotowe: moim zdaniem
należałoby lepiej rozstawić namioty na polu. Przydałby się newsletter całoroczny informujący o
przygotowaniach na kolejną Danielkę. Przydałoby się więcej interakcji z uczestnikami, może
głosowanie smsowe, recenzowanie występów, nagrywanie opinii wideo o występach z
poprzedniego dnia, poszerzyć skład Jury konkursu.
Niezorganizowana obsługa punktu żywieniowego
Muzyka: lepsze to co w pokojach grają. Organizacja cateringu: czas oczekiwania na jedzenie
Nagłośnienie: czas Warunki sanitarne: mycie. Jakość i cena potraw: taniej, lepiej, obrót

Wszystko mi się podoba
Więcej treningu futbolu ORMO :)
Potrawy: wege
Piwo w 3h zdrożało o 20%
Mało potraw, dużo ludzi
Inny: mało studentów na festiwalu studenckim
Warunki sanitarne: papier! Potrawy: za mało punktów z żywnością. Psy - bez smyczy, załatwiają
się a właściciele nie zawsze sprzątają
War. sanitarne: więcej toi toi i papier. Za szybko się kończy jedzenie i są za duże kolejki.
Poprawić wjazd na parking / pole namiotowe dla dużych samochodów np. dużych busów,
kamperów.
Miom zdaniem skoro to turystyczny przegląd to muzyka może być różna, ale jednak taka, którą
potem można zagrać w schronisku lub przy ognisku. Unikałbym Opola. Nurt turystyczny
reprezentowany był raczej przez oldschool a przecież sporo jest świeższych zespołów z krainy
łagodnosci. Daukszewicz jako konferansjer był OK, ale jego koncert to pomyłka. Ani to studenckie,
ani turystyczne, za to niepotrzebnie polityczne. Koncert laureatów mógłby awansować na główny.
ad. 6: Jedzenie było dobre i w dobrej cenie ale jak już było. Za duże kolejki i ciągle czegoś
brakowało. Ewidentnie catering nie nadążał.
Nagłośnienie: tutaj trzeba trochę poprawić jakość. Jakość i cena potraw: czas który trzeba spędzić
kolejce jest dość długi, przydałby się głośnik żeby było słychać co się dzieje na scenie.
Warunki sanitarne - brak jacuzzi :)
Potrawy: brak owoców morza :)
Wykonawcy: Napiórkowski. Nagłośnienie: wiadro źle brzmiało. Oświetlenie sceny: Dziwny nic nie
umi. I za dużo jara fajków. Oświetlenie terenu: trójnóg mi wali po oczach Inne: szersze
rozprzestrzenianie wiedzy organizacyjnej.
Piwo od 6:00 rano.
Potrawy - obsługa 24h
Gatunki muzyczne - stylistyka Jacka Stęszewskiego. Inne: dostępność punktów gastro, stanie w
kolejce ok. 50 minut
Wyegzekwować organizacyjno-porządkowe na "publiczności". O tym szkle na widowni w czasie
nocnych koncertów żeby się nie potykać. A skoro jest profi-ochona w czerni to może by też stanęli
na obrzeżach widowni nocą, bo ludzie najwidoczniej nie znają swojego umiaru w trunkach, a to
nic przyjemnego patrzeć na szczających za ławkami. Sugestia, by widownia (na nocnych
koncertach) była bez palenia papierosów. A organizacja, strefy, zabezpieczenie -super. Brawo i
szacun za tę pracę :). Gatunki muzyczne - nie mam życzeń przyjeżdżamy posłuchać i jest bardzo
ok!

Inne: trochę zbyt wysoka opłata za pole
Trudno zdążyć na rozpoczęcie, a w niedzielę za szybki koniec
Warunki sanitarne - dostępność do pryszniców (mogą być płatne). Potrawy: kiełbaski surowe
niemal, brzusio bolał.
Odpowiednio: super, bomba, rewela, genialne, całkiem całkiem, czad, fenomenalna
Dobór artystów: wieczorem gdy zimno więcej weselszej muzy. Inny: brak dostępu do programu
Warunki sanitarne: niekiedy brakowało papieru w wc. Potrawy: do poprawy, więcej punktów
sprzedaży, może foodtracki

Ujsoły-Danielka, 27-08-2017

