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Lubisz gry typu "escape"?
Teraz korzystając z karty Login:Lublin

możesz zapłacić 20% mniej
w poniedziałki

i wtorki i mieć doskonałą zabawę
ze znajomymi! Nie zapomnij o

wcześniejszej rezerwacji :)

www.get-away.pl
ul. Wieniawska 4, Lublin

http://www.get-away.pl/


Nie ma to jak kieliszek dobrego wina
pod koniec ciężkiego dnia, prawda?

A jeśli w dodatku możesz zapłacić
za nie 10% mniej? Brzmi super,

prawda? Wystarczy, że podczas
zakupu okażesz kartę Login:Lublin.

ul. Krótka 3, Lublin
www.citywine.pl

http://www.citywine.pl/


Kawiarnia i księgarnia w jednym?
To się musi udać! Zwłaszcza, jeśli kawa

jest naprawdę pyszna, a książka
wciągająca :) Spróbuj sam!

A dzięki karcie Login:Lublin zapłacisz
za kawę 10% mniej w roku

akademickim 2015-16.

www.miedzy-slowami.com.pl
ul. Rybna 4/5, Lublin

http://www.miedzy-slowami.com.pl/


Japońska kuchnia, sushi... Czy to Twoje
ulubione smaki? Jeśli tak, to mamy dobrą

wiadomość - karta Login:Lublin upoważnia
Cię do skorzystania

z oferty specjalnej przygotowanej przez
Restaurację Kobi - 10% zniżki

na cały rachunek po okazaniu karty
do 30.06.2016 (zniżka nie dotyczy oferty

lunchowej i nie łączy się
z innymi promocjami)

* dotyczy restauracji i dowozu (należy
uprzedzić o jej posiadaniu przed

poproszeniem o rachunek - potem nie będzie
możliwości jej uwzględnienia)

www.kobi-sushi.pl
ul. Kościuszki 10, Lublin

http://www.kobi-sushi.pl/


Planujesz zapisać się na kurs prawa
jazdy? Świetnie! Od dzisiaj okazując

kartę Login:Lublin skorzystasz
ze specjalnie przygotowanej dla
Ciebie oferty przez szkołę nauki

jazdy RODMOS -
2 godziny jazdy gratis

(w przypadku kursu na kat. B)!

www.rodmos.pl
ul. 3 Maja 8/4, Lublin

http://www.rodmos.pl/


Potrzebujesz przetłumaczyć
dokumenty na uczelnię lub do miejsca

pracy? Masz kartę Login:Lublin?
Świetnie! Wystarczy, że okażesz ją

u Tłumacza Przysięgłego Irena
Szostak-Kowalczyk przy ul. 3 Maja 8
w Lublinie, a otrzymasz 10% rabatu

na tłumaczenia szablonowe!

Tłumacz przysięgły

języka ukraińskiego -

Irena Szostak-Kowalczyk

ul. 3 Maja 8, Lublin



Potrzebujesz zrobić zdjęcie do
paszportu? Może kończysz studia
i potrzeba Ci zdjęcia do dyplomu?
Oczekujesz dużego wyboru usług

i profesjonalnej obsługi? Skorzystaj
z usług FOTO-SHOP „LIDO”,

a dodatkowo z kartą Login:Lublin
otrzymasz 20% zniżki na usługi

fotograficzne i 10% na inne usługi.

Lublin, Al. Racławickie 33
oraz ul. Narutowicza 13

FOTO-SHOP "LIDO”



ZAGRAJ
Z  NAMI!

Czy zgadniesz
co znajduje się na zdjęciu?

Gdzie jest ten budynek?

Napisz na
loginlublin@
panstwoprawa.org

Na pierwszą
 osobę
 czeka
nagroda!



CZY WIESZ,
ŻE...

... garść ciekawostek
z Lublina



W czerwcu 2017 roku w Polsce
odbędą się Mistrzostwa Europy

U-21 w Piłce Nożnej.

Lubelski stadion Arena został
wybrany jako jedno z miejsc dla

tego wydarzenia.



Możesz podglądać na żywo
co się dzieje w na głównych

ulicach Lublina wchodząc
na stronę:

www.lublin.eu/lublin/o-
miescie/lublin-na-zywo/

http://www.lublin.eu/lublin/o-miescie/lublin-na-zywo/


CZY POTRZEBUJESZ FACHOWEJ
PORADY PRAWNEJ LUB POMOCY

INTEGRACYJNEJ? A MOŻE
POTRZEBUJESZ ZALEGALIZOWAĆ

SWÓJ POBYT W POLSCE
I PRZERASTAJĄ CIĘ ZAWIŁE PRZEPISY

PRAWNE
I FORMALNOŚCI, KTÓRYCH NIE

ROZUMIESZ?

NASI PRAWNICY PROWADZĄ
PROGRAM POMOCY PRAWNEJ

I INTEGRACYJNEJ DLA
CUDZOZIEMCÓW CAŁKOWICIE ZA

DARMO!

PO PROSTU UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
DZWONIĄC POD NUMER

+48 881 91 71 71 LUB PISZĄC NA
ADRES

migrant@panstwoprawa.org



Szukasz miejsca do
zorganizowania spotkania

w międzynarodowym gronie?

Możecie skorzystać z naszej
Biblioteki Migracyjnej

w każdy czwartek
od 16.00 do 19.00

Skontaktuj się z nami:
loginlublin@panstwoprawa.org

UWAGA
!!!



Fundacja Instytut
na rzecz

Państwa Prawa

ul. Chopina 14/79
20-023 Lublin

tel +48 81 743 68 05

loginlublin@panstwoprawa.org

www.loginlublin.pl
www.panstwoprawa.org

http://www.panstwoprawa.org/


Projekt "MIGRANT! LOGIN:LUBLIN" jest współfinansowany 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

oraz budżetu państwa

Bezpieczna przystań


