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Ręka do góry kto nigdy nie
doświadczył awarii komputera! Tak
myśleliśmy... A kto nigdy nie stracił
bezpowrotnie plików z dysku? No

właśnie...

Dlatego mamy dla Was niespodziankę -
naszym Partnerem został właśnie

serwis komputerowy XYZ Data, który
zdecydował się udzielić Wam 50%

rabatu na wszystkie usługi! 

XYZ Data
Lublin, ul. Ewangelicka 8A

www.xyzdata.net

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


Super wiadomość! Dzięki karcie Login:Lublin
wejdziecie do klubu Soho ZA DARMO do

24.00! Wystarczy, że okażecie ją przy
wejściu.

Oferta trwa do końca roku akademickiego
2015/16.

Korzystajcie póki można!

Soho - Club & Sushi Rooms
ul. Krakowskie Przedmieście 70

Lublin

https://www.facebook.com/soho.club.lublin

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


Nie masz pomysłu na weekend? Posłuchaj
tego:

pierwszy w Lublinie pub z fajką wodną.
Taniec brzucha, świetna muzyka, orientalne
potrawy, drink bar, super atmosfera. A do
tego wszystkiego 10% zniżki na wszystkie

dania z karty dla posiadaczy kart
Login:Lublin. Brzmi nieźle?

Shisha Club
Lublin, ul. Grodzka 26

http://www.rezydencjacleopatra.pl/hotel/s
hisha-club

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


Byliście ostatnio w restauracji
Cleopatra? My tak! I dzięki karcie

Login:Lublin dostaliśmy 10% zniżki na
dania z karty.

Restauracja Cleopatra
Lublin, ul. Grodzka 26

http://cleopatra-
restaurant.wix.com/cleopatra#!blank

/kec15

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


Lubisz taniec? Chcesz podszlifować swoje
umiejętności? A może zaczynasz

kompletnie od zera? Mamy coś dla Ciebie!

Studio Tańca Pasja zdecydowało się
udzielić posiadaczom karty Login:Lublin
rabatu 10 PLN od każdego zakupionego

karnetu!

Studio Tańca PASJA
Lublin, ul. Nałęczowska 24

http://taniecpasja.pl/

http://www.rodmos.pl/


Planujesz wycieczkę do Krakowa? 

Do naszych Partnerów dołączyły właśnie obiekt
noclegowy Domus Mater oraz Hostel Biały Dom -
są świetnie recenzowane wśród krakowskich baz
noclegowych. Karta Login:Lublin pozwoli Wam na

skorzystanie ze specjalnej oferty w postaci 15%
rabatu od ceny standardowej lub 5% rabatu od

tzw. ceny bezzwrotnej (bez możliwości odwołania
pobytu). Dodatkowo będziecie mogli skorzystać

bezpłatnie z parkingu (cena regularna 20 PLN). W
DOMUS MATER śniadanie jest wliczone w cenę!

  
Nie pozostaje nic innego jak zabierać się za

planowanie weekendu w przepięknym Krakowie! 

DOMUS MATER, obiekt noclegowy
Kraków, ul. Saska 2C
www.domusmater.pl

HOSTEL BIAŁY DOM
Kraków, ul. Przewóz 3

www.hostelbialydom.pl

http://www.hostelbialydom.pl/


Twój samochód wymaga naprawy? Nie
wiesz, gdzie kupisz części solidnej jakości i

w korzystnej cenie?

W Auto Euro na ul. Nałkowskich 5 czeka na
Ciebie niespodzianka! Dla wszystkich

posiadaczy karty Login:Lublin specjalny
cennik - minimum 25% zniżki od cen

detlicznych!

Auto Euro S.A.
Części samochodowe

ul. Nałkowskich 5
20-470 Lublin

http://www.autoeuro.com.pl/

http://www.autoeuro.com.pl/


ZAGRAJ
Z  NAMI!

Napisz na
loginlublin@
panstwoprawa.org

Na pierwszą
 osobę
 czeka
nagroda!

Co to za miejsce?

photo: http://shipskyy.weebly.com



CZY WIESZ,
ŻE...

... garść ciekawostek
z Lublina



Czy chcesz korzystać z
bogactwa książek bez

konieczności kupowania ich?
Piszesz właśnie pracę i

potrzebujesz
kilku artykułów?

Masz szczęście, w Lublinie jest
kilka bibliotek. 

Korzystanie z większości z nich
jest bezpłatne, jednak kilka z

nich wymaga uiszczenia
niewielkiej opłaty.

BIBLIOTEKI W LUBLINIE

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


- Biblioteka Wojewódzka w Lublinie
(ul. Narutowicza 4)

- Biblioteka Miejska w Lublinie (kliknij
aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się

poszczególne filie)

- biblioteki uniwersyteckie - jeśli nie
jesteś studentem, będziesz mógł
skorzystać z książek na miejscu.
Każda biblioteka posiada swój

własny regulamin

- Biblioteka Migracyjna - znajduje się
w naszej Fundacji i jest prowadzona

przez nas (ul. Chopina 14/70). 
Korzystanie z niej jest całkowicie

bezpłatne!

Zastanawiasz się gdzie są biblioteki w
Lublinie i nie chce Ci się użyć google?
Nie martw się, zrobimy to dla Ciebie:

http://www.mbp.lublin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=201


Jednym z najwyższych i bez wątpienia
najpiękniejszych punktów

widokowych w Lublinie
jest Wieża Trynitarska.

Możesz wejść na nią
i podziwiać
panoramę

Lublina
z wysokości

ponad
40

metrów!

photo: http://shipskyy.weebly.com



Lublin ma około 110 kilometrów
ścieżek rowerowych, które są

rozmieszczone w różnych
częściach miasta. Dodatkowo,
wiosną, latem i jesienią, każdy
ma możliwość wypożyczenia
roweru miejskiego. Szczegóły

tutaj: klik.

photo: www.lublin112.pl

https://lubelskirower.pl/


Są tylko trzy miasta w Polsce, w
których są trolejbusy:
Lublin, Gdynia i Tychy.

photo: www.kmlublin.strefa.pl

https://lubelskirower.pl/


Najwęższa ulica w Lublinie to
ul. Ku Farze. Znajduje się na

Starym Mieście, niemal
naprzeciwko Placu Po Farze.

photo: www.garnek.pl



W Lublinie jest 13 boisk do użytku
publicznego (tzw. "Orlików").

Możesz zarezerwować jedno z nich
i umówić się ze znajomymi na

rozegranie meczu w piłkę nożną czy
koszykówkę. Kliknij tutaj aby

zobaczyć ich lokalizacje
i zrobić rezerwację.

photo: www.lublin.naszemiasto.pl

http://www.lublin.eu/sport/orliki/boiska-orlik-w-lublinie/


Lublin jest największym miastem
w Polsce po wschodniej stronie Wisły.

photo: www.lublin.naszemiasto.pl
photo: http://shipskyy.weebly.com



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


