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FROM ABROAD AND FOREIGNERS

Pan
Kamil Zdunek
Aristotelous 64
104-33 Ateny
Grecja

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie informuje, iż został Pan zakwalifikowany do
wzięcia udziału w projekcie Wymiary Polskości 2015 - warsztaty dla animatorów
środowisk polonijnych, odbywającym się w terminie od 6 do 26 lipca 2015 r.

Organizatorzy pokrywają koszty związane z pobytem na wyżej wymienionych
warsztatach (zakwaterowanie, wyżywienie, program edukacyjny oraz kulturalno-
-krajoznawczy). Słuchacze natomiast przyjeżdżają do Lublina na koszt własny.

Na czas podróży i pobytu w Polsce należy także ubezpieczyć się w zakresie
pomocy medycznej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku konieczności uzyskania wizy trzeba uzgodnić to w placówkach
konsularnych RP, właściwych dla kraju zamieszkania.

Miejsce zakwaterowanie to Dom Studenta "Babilon" przy ul. Radziszewskiego 17, tel.
(0048) 81 537 58 22 - można zgłaszać się najwcześniej w niedzielę 5 lipca br.

Z głównego dworca kolejowego w Lublinie najlepiej dojechać trolejbusem nr 150,
natomiast z dworca autobusowego - autobusami nr 10, 31, i 57 (należy wysiąść przy
miasteczku uniwersyteckim). Radio-taxi: tel. 196-26; 196-21.

Proszę także przywieźć ze sobą zdjęcie do legitymacji.

W przypadku rezygnacji z warsztatów bardzo prosimy o niezwłoczne
poinformowanie nas o tym fakcie:
tel. (0048) 81 537-54-25; fax: (0048) 81 53756 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Z poważaniem

....-.Kierowni~proiek
J.L~~/1j .. ·· ~
DrM]g;~atal eszutko- I~an

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację

zadania II Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 L"
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Pani
Agata Tryka
Agios Nikolaos Michaił Voda 186
104-46 Ateny
Grecja

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie informuje, iż została Pani zakwalifikowana do
wzięcia udziału w projekcie Wymiary Polskości 2015 - warsztaty dla animatorów
środowisk polonijnych, odbywającym się w terminie od 6 do 26 lipca 2015 r.

Organizatorzy pokrywają koszty związane z pobytem na wyżej wymienionych
warsztatach (zakwaterowanie, wyżywienie, program edukacyjny oraz kulturalno-
-krajoznawczy). Słuchacze natomiast przyjeżdżają do Lublina na koszt własny.

Na czas podróży i pobytu w Polsce należy także ubezpieczyć się w zakresie
pomocy medycznej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku konieczności uzyskania wizy trzeba uzgodnić to w placówkach
konsularnych RP, właściwych dla kraju zamieszkania.

Miejsce zakwaterowanie to Dom Studenta "Babilon" przy ul. Radziszewskiego 17, tel.
(0048) 81 5375822 - można zgłaszać się najwcześniej w niedzielę 5 lipca br.

Z głównego dworca kolejowego w Lublinie najlepiej dojechać trolejbusem nr 150,
natomiast z dworca autobusowego - autobusami nr 10, 31, i 57 (należy wysiąść przy
miasteczku uniwersyteckim). Radio-taxi: tel. 196-26; 196-21.

Proszę także przywieźć ze sobą zdjęcie do legitymacji.

W przypadku rezygnacji z warsztatów bardzo prosimy o niezwłoczne
poinformowanie nas o tym fakcie:
tel. (0048) 81 537-54-25; fax: (0048) 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.łublin.pl

Z poważaniem

_ Kiera ik grojekt .
J. -{~

Dr łgorzata Rzeszutko- wan
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