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Sklep komputerowy XDATA udzielił
10% zniżki na artykuły biznesowe,

tonery, tusze oraz 5% zniżki na
podzespoły komputerowe, akcesoria

i serwis.

XDATA S.C.
Lublin, ul. Okopowa 6

www.xdata.pl

http://www.xdata.pl/
http://www.xdata.pl/


Mamy super wiadomość dla osób
poszukujących specjalistycznych
książek naukowo - technicznych.

Księgarnia Tales udzieliła
posiadaczom karty Login:Lublin

10% rabatu na wszystkie książki!

Księgarnia naukowo - techniczna
TALES

ul. Krakowskie Przedmieście 39,
Lublin



Lubisz tańczyć? A może chcesz się
tego nauczyć?

Zatem łap za swoją kartę Login:Lublin
i biegnij do Szkoły Tańca „Zamek”, gdzie

dzięki karcie zapłacisz 25% mniej za zakup
dowolnego karnetu okresowego!

Szkoła Tańca "Zamek"
Lublin, ul. Magnoliowa 2
http://taniec-pawlak.pl/

http://taniec-pawlak.pl/
http://taniec-pawlak.pl/


Super wiadomość dla wszystkich
entuzjastów aktywności fizycznej!

Tylko z kartą Login:Lublin
zapłacicie od teraz 10% mniej

za każdy karnet
w Strefie Gym & Fitness.

Korzystajcie póki można!

STREFA GYM & FITNESS
ul. T. Zana 19, Lublin (CH E. Leclerc)

http://www.klubstrefa.pl/


Rabat na opłatę członkowską dla
posiadaczy karty Login:Lublin!

Szczegóły tutaj: KLIK

Klub Miłośników Gier „Tawerna”
Lublin, Al. Warszawska 71

https://www.facebook.com/lognlublin/photos/a.1750797281813127.1073741829.1505730982986426/1984912661734920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lognlublin/photos/a.1750797281813127.1073741829.1505730982986426/1984912661734920/?type=3&theater


Mamy świetną wiadomość dla wszystkich
smakoszy pizzy! Naszym Partnerem

została właśnie Fabryka Pizzy, która
znajduje się przy Placu Wolności 2.

Wystarczy, że podczas wizyty w lokalu
okażecie kartę Login:Lublin, a otrzymacie

10% rabatu na cały rachunek. Uwaga:
rabat nie łączy się z innymi promocjami i

jest dostępny jedynie w lokalu, po
okazaniu karty.

Oferta jest ważna do 31.12.2016 r.

Fabryka Pizzy
Lublin, Pl. Wolności 2

http://www.fabrykapizzy.pl/

http://www.fabrykapizzy.pl/
http://www.fabrykapizzy.pl/


Masz ochotę poszaleć na torze
kartingowym? Nie mogłeś trafić lepiej!

Teraz dzięki karcie Login:Lublin otrzymasz
5% zniżki za 10 minut jazdy

na torze Cartmax!

Szerokiej drogi!

CARTMAX tor gokartowy
Lublin, Al. Sp. Pracy 36

(Galeria Olimp, parking poziom 0)
www.cartmax.pl

http://www.cartmax.pl/
http://www.cartmax.pl/


Express House to agencja nieruchomości,
która ma w swojej ofercie szeroki wybór

mieszkań i domów do wynajęcia dla
studentów i nie tylko. W dodatku z kartą

Login:Lublin opłata manipulacyjna
wyniesie Was aż 50% taniej!

EXPRESS HOUSE
Lublin, ul. Okopowa 11

http://www.expresshouse.pl/

http://www.expresshouse.pl/
http://www.expresshouse.pl/


Księgarnia Avalon udzieliła 15% rabatu na
cały asortyment posiadaczom karty

Login:Lublin! Rabat jest dostępny
w księgarni stacjonarnej przy ul.

Bernardyńskiej 8 w Lublinie.

Korzystajcie, kupujcie i czytajcie!

Oferta ważna jest do 30.06.2016.

Księgarnia Avalon
Lublin, ul. Bernardyńska 8

www.avalon.pl/

http://www.avalon.pl/
http://www.avalon.pl/


CZY WIESZ,
ŻE...

... garść ciekawostek
z Lublina



Najstarsza uczelnia
wyższa w Lublinie

Najstarszą uczelnią wyższą w Lublinie
jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana

Pawła II, założony w 1918 roku.

photo: www.edukacjaprawnicza.pl



Największy pomnik w Lublinie
to Pomnik Walki i Męczeństwa, który

znajduje się na terenie byłego
hitlerowskiego obozu

koncentracyjnego na Majdanku.

Największy pomnik
w Lublinie

photo: www.globtroter.pl



Z Lublina pochodzi wiele gwiazd polskiej
sceny muzycznej:

Beata Kozidrak (BAJM)

Krzysztof Cugowski (Budka Sulfera)

Urszula

... i inni. Jeśli jeszcze nie znacie ich
twórczości, natychmiast nadróbcie braki!

photo: www.gala.pl

photo: www.fakt.pl

photo: www.se.pl





Jeśli jesteś zainteresowany integracją
w Lublinie lub masz problem z Twoją wizą

i legalizacją pobytu lub ze znalezieniem
pracy, prowadzimy seminaria dla

studentów z lubelskich uczelni.

Najbliższe seminaria poświęcone będą
kwestii podejmowania pracy oraz
prowadzenia własnej działalności

gospodarczej.

Więcej szczegółów podajemy regularnie
na naszym FB i na uniwersytetach.

Jeśli chcesz uczestniczyć w seminarium -
daj nam znać mailowo

loginlublin@panstwoprawa.org
albo telefonicznie pod numerem

532-006-773 aby poznać szczegóły.

Zapraszamy :)



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


