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nowi
Partnerzy

Aby sprawdzić wszystkich Partnerów
kliknij TUTAJ!

http://loginlublin.pl/offer/


Z kartą Login:Lublin otrzymasz rabat
30% na wszystkie kierunki płatne

(medyczne):

Technik dentystyczny
Technik masażysta

Technik sterylizacji medycznej
Opiekun medyczny

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Higienistka stomatologiczna

oraz 25% na WSZYSTKIE kursy
i szkolenia.

Szkoła Policealna Perspektywa
ul. Staszica 5/6 II p.

20- 081 Lublin
http://perspektywa.szkola.pl/

http://perspektywa.szkola.pl/


#playinlublin
Play in Lublin jest grą dla młodych,

aktywnych i otwartych ludzi. Podczas gry
dowiesz się o wielu nowych i

interesujących rzeczach, prawdziwie
odkryjesz Lublin, na pewno świetnie

spędzisz czas a także pomożesz
potrzebującej rodzinie! Za każde

wypełnione zadanie otrzymasz punkty,
które pomogą Ci osiągnąć ostateczny cel –

zwyciężyć i zdobyć cenne nagrody:
+Kupon na jedną grę w „CI OD GIER”

escape room
+Subskrypcję na 1 rok w „GRY TAWERNA”

+KOBI SUSHI kupon:
1 miejsce – SET HIDEKO

2 i 3 miejsce – SET SABURO
4-10 miejsca – LUNCH SET (3 kolory)
+WEEKEND W KRAKOWIE w „Białym

Domku” hostel dla 2 osób

... c.d. na następnej stronie

http://loginlublin.pl/gra/


Każdy punkt, który otrzymasz jest ważny.
Jeżeli suma punktów wszystkich

uczestników konkursu przekroczy liczbę
1000, jeden z partnerów projektu

Login:Lublin (EXPRESS HOUSE) sfinansuje
wyprawkę szkolną dla Wiktora
z potrzebującej pomocy rodziny.

Inicjatywa podjęta we współpracy
z Centrum Wolontariatu.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni 6.06.2016 r.
spośród uczestników konkursu, którzy
zdobędą największą liczbę punktów.
W przypadku gdy kilku uczestników

będzie miało taką samą liczbę punktów,
zwycięzca zostanie wybrany losowo

w obecności tych uczestników.

Zadania gry można pobrać tutaj: KLIK!

http://loginlublin.pl/gra/
http://loginlublin.pl/gra/


CZY WIESZ,
ŻE...

... garść ciekawostek
z Lublina



Czy lubisz poezję? Zatem nie
przegap tego wydarzenia!

Aby dowiedzieć się więcej
kliknij tutaj:

teatrnn.pl/miastopoezji/  

Miasto Poezji

http://teatrnn.pl/miastopoezji/


Chcesz być na bieżąco z newsami
z naszego regionu? Zatem powinieneś znać

te tytuły lubelskich gazet i adresy ich
stron internetowych:

- Lublin Today: http://lublin.today/pl/
- Kurier

Lubelski: http://www.kurierlubelski.pl/
- Koziołek.pl: http://koziolek.pl/

- Nasze Miasto: http://lublin.naszemiasto.
pl/?przekierowanie_mm=1

- Dziennik Wschodni: http://www.dzienni
kwschodni.pl/lublin/

- Gazeta Wyborcza Lublin: http://lublin.w
yborcza.pl/lublin/0,0.html     

Gazety i lokalne portale
w Lublinie:



Przygotowaliśmy dla Was listę lokalnych
rozgłośni radiowych wraz z ich

częstotliwościami:

RADIO ZET 107
RMF FM 89,3
VOX FM 106,1

RMF CLASSIC 107,6
Jedynka PROGRAM 1 PR 90,8
Dwójka PROGRAM 2 PR 91,8
Czwórka PROGRAM 4 PR 99

RADIO FREEE 89,9
TOK FM 93,8

Trójka PROGRAM 3 PR 104,2
RADIO LUBLIN 102,2

AKADEMICKIE RADIO CENTRUM 98,2
ESKA Lublin 103,6

ZŁOTE PRZEBOJE PULS 95,6 FM 95,6
RADIO MARYJA 97 

Lubelskie stacje radiowe

https://www.facebook.com/EkoBazarRegionalny


https://www.facebook.com/EkoBazarRegionalny


W okresie kwiecień-maj 2016 r. zespół projektu
MIGRANT! LOGIN:LUBLIN przeprowadził
kolejne warsztaty dla studentów uczelni

wyższych w Lublinie. Warsztaty prowadzone
były przez eksperta – Paulinę Brzozowską.

Szkolenia obejmowały tematykę zakładania
własnego biznesu oraz kwestii związanych z

problematyką pracy i legalnością zatrudnienia. 

Dziękujemy Wam za udział w seminariach!
Mamy nadzieję, że zdobyta podczas nich wiedza

przyda Wam się w przyszłości!



Jeśli jesteś zainteresowany integracją
w Lublinie lub masz problem z wizą

i legalizacją pobytu lub potrzebujesz
wskazówek dotyczących 

znalezienia pracy, zgłoś się do nas. 

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

Do dyspozycji macie salę
 z projektorem, tablicą, a przede
wszystkim świetną atmosferę :)

Możecie obejrzeć film, pograć
w gry planszowe, posiedzieć przy

kawie i herbacie.



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

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

oraz budżetu państwa

http://www.loginlublin.pl/

