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Project	Title	

The	phenomena	of	play	in	cities

About	 the	research	

The	project	is	an	inquiry	on	play	as	part	of	an	international	urban	case	study	approach.	
Observation	and	participant	information	are	important	to	understand	the	connecting	of	
human	activity	in	relation	to	health	and	well-being	in	cities.		By	comparing	experiences	and	
environmental	data	in	an	international	context	enables	the	researcher	to	draw	conclusions	
about	urban	cultures	that	enable	more	often	quality	experiences.	 	

Participant	 Involvement

Participants	who	agree	to	actively	participate	in	the	research	will	be	asked	to	take	part	in	an	
unstructured	 interview	and	express	how	the	place	felt	in	relation	to	their	playful	activity.	
Participation	in	the	research	is	completely	voluntary	and	participants	may,	without	any	
penalty,	decline	to	take	part	or	withdraw	at	any	time	without	providing	an	explanation	or	
refuse	to	answer	a	question.	

Anonymity	and	Confidence

All	reports	and	publications	based	on	the	observations	will	contain	no	 information	that	can	
identify	any	individual	and	all	information	will	be	kept	in	the	strictest	confidence.

Ethics	Clearance	

The	project	has	been	approved	by	the	Human	Research	Ethics	Committee	of	the	University	
of	Canberra	(HREC	– insert	number	here).	

Contact

For	further	questions	relating	to	this	project	please	contact	the	researcher:

Gregor	H.	Mews
Faculty	of	Arts	and	Design	&	Centre	for	Research	and	Action	in	Public	Health	
+61	(0)	422	183747
Gregor.Mews@canberra.edu.au

www.cityplayresearch.wordpress.com



Informationsflyer

Projekttitel	
Das	Phänomen	vom	Spielen	in	der	Stadt	

Über	das	Forschungsprojekts
Dieses	Projekt	 ist	eine	Untersuchung	über	Spielverhalten	als	Teil	einer	internationalen	
Fallstudie.	Beobachtungen	und	Teilnehmerinformationen	sind	wichtig	um	die	
Zusammenhänge	zwischen	menschlicher	Aktivitäten	in	Bezug	zur	Gesundheit	und	
Wohlbefinden	in	der	Stadt	zu	erkennen.	Vergleichende	Erfahrungen	und	Umweltinformation	
werden	im	internationalen	Kontext	gesammelt	und	Ergebnisse	über	qualitative	hochwertige	
Erfahrungen	von	urbane	Kulturen	dargestellt.	

Einbindung	 von	Teilnehmern
Die	freiwilligen	Teilnehmer	bei	denen	Spielverhalten	beobachtet	wurde,	werden	dazu	
aufgefordert	an	einem	unstrukturierten	 Interview	teilzunehmen. Diese	Teilnahme	ist	
freiwillig	und	jeder	Teilnehmer	kann	jederzeit	ohne	jede	Strafe,	die	Teilnahme	abbrechen	
oder	verwehren.	Erklärungen	darüber	müssen	nicht	gegeben	werden.		

Anonymität	
Alle	Berichte	und	Veröffentlichungen	der	Forschungsergebnisse	werden	keine	privaten	
Informationen	enthalten	Sämtliche	Informationen	werden	stets	unter	strenger	
Geheimhaltung	behandelt.	

Freigabe	durch	 die	Ethikkommission
Dieses	Projekt	wurde	durch	das	Menschenforschungskomittee für	Ethik	von	der	Universität	
von	Canberra	freigegeben.	Nummer

Kontakt	
Für Fragenund	Anregungen können Sie gernKontakt mit den	Forscherteam aufnehmen.
Gregor	H.	Mews	
Faculty	of	Arts	and	Design	&	Centre	for	Research	and	Action	in	Public	Health	
+61	(0)	422	183747
Gregor.Mews@canberra.edu.au
www.cityplayresearch.wordpress.com



Thông tin 
Tờ bướm quảng cáo
Tên dự án
Các hiện tượng của các học trò ở thành phố

Về nghiên cứu

Dự án này là một cuộc điều tra vào chơi như một phần của một phương pháp 
nghiên cứu trường hợp đô thị quốc tế. Quan sát và thông tin người tham gia là quan 
trọng để hiểu được kết nối hoạt động của con người liên quan đến sức khỏe và hạnh 
phúc trong thành phố. Bằng cách so sánh kinh nghiệm và dữ liệu môi trường trong 
bối cảnh quốc tế cho phép các nhà nghiên cứu để rút ra kết luận về các nền văn hóa 
đô thị cho phép thường xuyên hơn những trải nghiệm chất lượng. 

Sự tham gia của người tham gia
Những người tham gia đồng ý để tích cực tham gia nghiên cứu sẽ được yêu cầu 
tham gia một cuộc phỏng vấn không cấu trúc và thể hiện như thế nào nơi này cảm 
thấy liên quan đến hoạt động vui tươi của họ. Việc tham gia vào nghiên cứu là hoàn 
toàn tự nguyện và tham gia có thể, mà không cần bất kỳ hình phạt, từ chối tham gia 
hoặc rút bất cứ lúc nào mà không cung cấp một lời giải thích hoặc từ chối trả lời một 
câu hỏi.

Sự nặc danh và niềm tin
Tất cả các báo cáo và các ấn phẩm dựa trên những quan sát sẽ không chứa đựng 
thông tin có thể xác định bất kỳ cá nhân và tất cả các thông tin sẽ được lưu giữ trong 
bảo mật tuyệt đối.

đạo đức học
Dự án đã được phê duyệt của Ủy ban Đạo đức nghiên cứu con người thuộc Đại học 
Canberra (HREC - ).

Tiếp xúc
Đối với câu hỏi liên quan đếndự ánnày xin vui lòng liên hệ với các nhà nghiên cứu.

Gregor	H.	Mews

Faculty	of	Arts	and	Design	&	Centre	for	Research	and	Action	in	Public	Health	
+61	(0)	422	183747	Gregor.Mews@canberra.edu.auwww.cityplayresearch.wordpress.com


