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LUBELSKA KARTA SENIORA

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców
Lublina opracowany został Program „Lublin Strefa 60+”,
którego celem jest wspieranie aktywizacji społecznej
Seniorów. Jednym z głównych instrumentów Programu
jest „Lubelska Karta Seniora”.
W publikacji znajdą Państwo informacje o zasadach
korzystania z Karty i wykaz miejsc, które proponują
Seniorom różnorodne zniżki oraz ciekawe formy spędzania
wolnego czasu. Jestem przekonany, że zaprezentowana
o fe r t a o k a ż e s i ę p o m o c n a w o d k r y w a n i u n o w y c h
ścieżek dojrzałości, pozwoli rozwijać zainteresowania
oraz pasje, a także realizować niespełnione dotychczas
marzenia.
Partnerom dziękuję za aktywne zaangażowanie się
w tworzenie tej inicjatywy. Jednocześnie zapraszam
do współpracy kolejne podmioty, instytucje i organizacje.
Gorąco zachęcam mieszkańców naszego miasta
do korzystania z uprawnień „Lubelskiej Karty Seniora”.

Z poważaniem,
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Jakie przywileje daje „Lubelska Karta Seniora”?
˺˺ uprawnia do korzystania z systemu zniżek oferowanych
przez Partnerów Programu „Lublin Strefa 60+”, wśród
których są m.in. teatry, kina, muzea, restauracje, ośrodki
sportowo-rekreacyjne, placówki medyczne i wiele innych
Kto może ubiegać się o Kartę?
˺˺ mieszkańcy Lublina, którzy ukończyli 60. rok życia i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych
Jak uzyskać „Lubelską Kartę Seniora”?
˺˺ pobrać Wniosek o wydanie karty w punktach Biura Obsługi
Mieszkańców (BOM), w Lubelskim Centrum Aktywności
Obywatelskiej lub na stronie Urzędu Miasta Lublin
(www.seniorzy.lublin.eu)
˺˺ czytelnie wypełnić wniosek i złożyć osobiście w dowolnym
punkcie BOM przy jednoczesnym okazaniu dowodu
tożsamości
˺˺ odebrać Kartę w punkcie BOM wskazanym we wniosku
w terminie 30 dni od daty jego złożenia
Jak korzystać z Karty?
˺˺ Karta jest bezpłatna i bezterminowa, ważna tylko
z dokumentem tożsamości i nie może być użyczana
bądź odstępowana innym osobom
˺˺ ko r z y s t a n i e z e z n i ż e k m o ż l i w e j e s t w y ł ą c z n i e
w m i ej scach oznaczonych zna kie m g ra f icz n y m
Programu „Lublin Strefa 60+”
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KULTURA I ROZRYWKA……………………….......................….
Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Teatr Muzyczny w Lublinie
Teatr Stary w Lublinie
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego

SPORT, REKREACJA, URODA…...........................…….…….....
F.U.H. M.B.M. Barbara Skórzewska
Active Lady - Klub Fitness dla Kobiet
Gabinety Kosmetyczne „AGATA”
Hotel AGIT Congress & SPA
Hotel Forum Fitness Spa & Wellness
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
Ośrodek Sztuki Tanecznej Szkoła Tańca „LIDER”
PACO Klub Sportowy

Polski Instytut Sportu i Rekreacji
„K1 Training Center”
P.U.H. Małgorzata Kaczorowska Nowy Lotos
SANNA Anna Długosz-Gabryel
Studio Fryzur i Stylizacji Anna Chołota
Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
Szkoła Tańca ZAMEK

ZDROWIE........……………………………………………………….....
ACS Słuchmed Sp. z o.o.
audioNOVA Sp. z o.o.
CenterMed Lublin Sp. z o.o.
Centrum rehabilitacyjno-sportowe MEDISPORT
Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. O/Lublin
Gastromed Sp. z o.o.
Lean and Healthy
MUSI Lublin Sp. z o.o.
NZOZ Dentimed Anna Janas

46

Przeds. Społeczne „ProBono” Sp. z o.o.
Zajazd Katarzyna

USŁUGI……………………………………………………………….…...
196 26 Damel Taxi s.c.
CJE „Euro-Alphabet”
Centrum Usług Szkoleniowych „LIDER” Sp. z o.o.
DOMO-SYSTEM Sp.j.
Foto Rożek
Księgarnia Uniwersytecka Sp. z o.o.
Lubelskie Centrum Małych Zwierząt
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NZOZ Sanus Jacek Madej
OPTICON Salon Optyczny
Pracownia Optyczna „Orange Optic”
PZL Cezal Lublin Sp. z o.o.
Salon Optyczny La Vista
Salony Optyczne Wrzos
Studio masażu i rehabilitacji Care
Studio Słuchu ECHO
Zakład Optyczny mistrz W. Domański

GASTRONOMIA…...…………………………………………………....
Kawiarnia Central Park Caffe
Kawiarnio-Księgarnia Między Słowami
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SPIS KATEGORII

Centrum Kultury w Lublinie
Cinema City Lublin Plaza
Galeria Labirynt
Gemini Film Sp. z o.o. Kino „Bajka”
Muzeum Lubelskie w Lublinie
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POLINSTAL Ireneusz Połeć Radomir Pilarski s.c.
Pralnia NIAGARA
Sokół Sp. z o.o.
Speed Car Sp. z o.o.
Usługowy Zakład Zegarmistrzowski
Watra Travel Sp. z o.o.
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Centrum Kultury w Lublinie
adres: 			
strona internetowa:
e-mail: 		
nr telefonu:		

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
www.ck.lublin.pl
sekretariat@ck.lublin.pl
81 466 61 00

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Centrum Kultury jest instytucją prezentującą szerokie spektrum
wydarzeń artystycznych. Aby dotrzeć do jak najszerszego
grona odbiorców i spełnić ich oczekiwania, program obejmuje
zarówno wydarzenia zaliczane do tzw. mainstreamu jak również
do kultury niezależnej/offowej. Centrum Kultury jest organizatorem
najważniejszych lubelskich festiwali teatralnych, filmowych, muzycznych
i edukacyjnych. W budynku funkcjonuje kawiarnia, księgarnia
oraz Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.
W sezonie letnim goście mogą brać udział w wydarzeniach plenerowych
na zielonym Wirydarzu.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
bilety ulgowe na wszystkie wydarzenia organizowane przez Centrum
Kultury (teatr, film, sztuki plastyczne, muzyka i inne)
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Cinema City Lublin Plaza
adres: 			
ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin
strona internetowa:
www.cinema-city.pl
e-mail: 			lublin@cinema-city.pl
nr telefonu: 		
81 535 25 25

Kino sieciowe Cinema City Lublin Plaza, mieszczące się w centrum
handlowym Lublin Plaza, działa od 2007 roku. Nowoczesny multipleks,
w skład którego wchodzi 8 klimatyzowanych sal wyposażonych
w najwyższej klasy systemy dźwiękowe, wygodne fotele kinowe
i najnowocześniejszą technologię projekcji filmów, mieści jednocześnie
ponad 1 500 widzów. Do dyspozycji Klientów jest kawiarnia
oraz kinowy bar z szeroką ofertą produktów. Na terenie kina istnieje
możliwość zakupu biletów zarówno w kasach, jak i w biletomatach.
Obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżki na bilety do kina: cena biletów obowiązująca Seniorów
od poniedziałku do piątku - 19 zł (z ceny standardowej 23 zł),
w weekendy - 21 zł (z ceny standardowej 24 zł)
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Galeria Labirynt
adres: 			
ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin
strona internetowa:
www.labirynt.com
e-mail: 			galeria@labirynt.com
nr telefonu: 		
81 466 59 20

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
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Galeria Labirynt zajmuje się promowaniem polskiej i zagranicznej sztuki
współczesnej. Prowadzi działania edukacyjne, badawcze i wydawnicze.
Organizuje m.in. spotkania z artystami, debaty, konferencje naukowe,
prezentacje filmów. Wystawia prace najwybitniejszych artystów,
jak i kreuje korzystne warunki dla rozwoju twórczego młodego pokolenia.
Galeria jest także ważnym miejscem prezentacji sztuki performance.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 20% na zakup publikacji wydawanych przez Galerię

„Gemini Film” Sp. z o.o. Kino „Bajka”
adres: 			
ul. Idziego Radziszewskiego 8, 20-039 Lublin
strona internetowa:
www.kinobajka.info
e-mail: 			kinobajka@o2.pl
nr telefonu: 		
81 533 88 72

„Gemini Film” od 1995 r. prowadzi lubelskie kino „Bajka”. W 2009 r. kino
przystąpiło do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. W 2011 r. zostało
wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt nagłaśniający Dolby Digital
oraz projektor c y frow y Bar co. Od początku swej działalności
kino preferowało repertuar artystyczny, filmy polskie i tzw. kino ambitne.
Współpracuje ze szkołami w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej.
We wrześniu 2013 r. rozpoczął działalność Klub Filmowy Seniora.
Seanse odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w soboty o godz. 10.00 i poprzedzone
są drobnym poczęstunkiem przy kawie i herbacie. Kino zostało dwukrotnie
uhonorowane Certyfikatem „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżki na bilety do kina:
na pokazy z regularnego repertuaru bilet w cenie 16 zł, bilety grupowe
(min. 10 osób) w cenie 12 zł po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej
na pokazy w ramach Klubu Filmowego Seniora – bilet w cenie 12 zł
indywidualne podejście do wydarzeń organizowanych przez organizacje
senioralne
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Muzeum Lubelskie w Lublinie
adres: 			
strona internetowa:
e-mail:
nr telefonu: 		

ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.muzeumlubelskie.pl
kancelaria@muzeumlubelskie.pl
81 532 17 43, centrala: 81 532 50 01 wew. 3

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Muzeum Lubelskie należy do najstarszych i największych muzeów
we wschodniej Polsce. Istniejąc od 1906 r., zgromadziło około 170 tys.
eksponatów z wielu dziedzin kultury.
Prowadzi działalność wystawienniczą, naukową i popularyzatorską.
Posiada bogaty program edukacyjny, współtworzy również programy
skierowane do seniorów. W 1998 roku Muzeum zostało wpisane
do Państwowego Rejestru Muzeów. Niezaprzeczalne atrakcje turystyczne
stanowią wieża zamkowa z I połowy XIII w. oraz gotycka Kaplica Trójcy
Świętej z XIV w. ozdobiona unikalnymi freskami bizantyńsko-ruskimi
z początku XV w.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżki na zakup biletu wstępu na ekspozycje i do Kaplicy Trójcy Św. promocyjna cena biletu 4 zł (z ceny ulgowej biletu wynoszącej 6,50 zł)
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Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
adres: 			
ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
strona internetowa:
www.teatrnn.pl
e-mail: 			teatrnn@tnn.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 532 58 67

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją
kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
i edukacji. Ośrodek buduje krajobraz swojego miejsca, w autorski sposób
opowiadając o jego dorobku kulturowym i historycznym.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
bilety ulgowe na:
„Lublin. Pamięć Miejsca” - wystawę poświęconą przedwojennemu
polsko-żydowskiemu Lublinowi, na której można usłyszeć dźwięki miasta
i wspomnienia jego mieszkańców, obejrzeć setki zdjęć oraz makietę
Starego Miasta i dzielnicy żydowskiej
Lubelską Trasę Podziemną - prawie 300-metrowe przejście o charakterze
turystyczno-edukacyjnym wiodące przez staromiejskie piwnice, historię
miasta ilustrowaną makietami i legendy lubelskie

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
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Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
adres: 			
strona internetowa:
e-mail: 			
nr telefonu: 		

ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin
www.teatrosterwy.pl
biuro@teatrosterwy.pl, info@teatrosterwy.pl
81 532 42 44

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Te a t r i m . J u l i u s z a O s t e r w y m a w y j ą t ko w o b o g a t ą h i s t o r i ę
począwszy od jego otwarcia w 1886 roku. Prowadzi działalność
artystyczną, realizuje i wystawia przedstawienia teatralne w oparciu
o repertuar narodowy i światowy. Edukuje dzieci i młodzież jako
przyszłych odbiorców sztuki teatralnej. Promuje oraz upowszechnia
twórczość teatralną, współpracuje z zawodowym i społecznym ruchem
teatralnym i kulturalnym w kraju oraz za granicą.
Teatr wystawia inscenizacje klasycznego i współczesnego dramatu,
przy zaangażowaniu wielopokoleniowego zespołu aktorskiego, który
wciąż ewoluuje przyjmując w swe szeregi młodych, zdolnych adeptów
szkół teatralnych.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka na zakup biletów wstępu – oferowane ceny: 37 zł – I strefa,
32 zł – II strefa, 27 zł – III strefa
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Teatr Muzyczny w Lublinie
adres: 			
ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin
strona internetowa:
www.teatrmuzyczny.eu
e-mail: 			widownia@teatrmuzyczny.eu
nr telefonu: 		
81 532 25 21

Teatr Muzyczny w Lublinie jest renomowaną sceną operetkowo operową, działającą nieprzerwanie od 1947 r. W jego dorobku znajdują
się najznakomitsze pozycje muzyki operowej, operetkowej i musicalowej.
Teatr ma w swoim repertuarze również bogatą ofertę bajek dla
najmłodszych.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10 zł od ceny normalnego biletu na każdy spektakl

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
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Teatr Stary w Lublinie
adres: 			
ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
strona internetowa:
www.teatrstary.eu
e-mail: 			info@teatrstary.eu
nr telefonu: 		
81 466 59 25

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Teatr Stary w Lublinie mieści się w jednym z najstarszych budynków
teatralnych w Polsce. Jego repertuar tworzą głównie wydarzenia
gościnne: spektakle, koncerty, projekcje filmowe, debaty o kulturze oraz
przedstawienia i warsztaty dla dzieci. Teatr Stary bywa także inicjatorem
oraz producentem spektakli i koncertów. Niemal co wieczór otwarty
dla widzów, jest miejscem żywym i tętniącym kulturą. Jako zabytek,
jest również dostępny dla zwiedzających.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
wstęp w cenie ulgowej na wszystkie wydarzenia w Teatrze Starym,
na które jest prowadzona sprzedaż biletów ulgowych (Kino w Teatrze
Starym, Filmowa Niedziela, wybrane koncerty i spektakle)
10% zniżki na wszystkie pozostałe wydarzenia, na które nie jest
prowadzona sprzedaż biletów ulgowych
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Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
adres: 			
Rynek 17, 20-111 Lublin
strona internetowa:
www.wieniawski.lublin.pl
e-mail: 			wieniawskisociety@wp.pl
nr telefonu: 		
81 532 84 19

Towarzystwo Muzyczne jest jedną z najdłużej, nieprzerwanie
działających tego typu organizacji w Polsce. Istnieje od 1898 roku.
Obecnie prowadzi bardzo szeroką działalność. Oprócz uznanych,
posiadających najwyższą rangę w Polsce i na świecie Międzynarodowych
i Ogólnopolskich Konkursów Skrzypcowych, organizuje liczne koncerty,
festiwale i cykle muzyczne. Posiada własną Społeczną Szkołę Muzyczną
I i II st., prowadzi ogniska muzyczne i Chór Kameralny. Szczególny
charakter ma utworzona przez Towarzystwo Szkoła Muzyczna
dla Dzieci Niepełnosprawnych.

KULTURA I ROZRYWKA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka na odpłatne koncerty w wysokości 25% normalnej ceny biletu
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Firma Usługowo-Handlowa M.B.M. Barbara Skórzewska
Active Lady – Klub Fitness dla Kobiet

SPORT, REKREACJA, URODA

adres: 			
al. Spółdzielczości Pracy 53, 20-147 Lublin
strona internetowa:
www.activeladylublin.pl
e-mail: 			recepcja@activeladylublin.pl
nr telefonu: 		
81 584 72 75
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informacja nt. profilu działalności Partnera:
Active Lady to klub, który powstał z myślą o kobietach aktywnych. Jego
celem jest tworzenie komfortowych warunków do ćwiczeń oraz dbałość
o rozwój kobiety w kameralnym, intymnym klimacie. Klub proponuje
zajęcia aerobiku o różnym stopniu intensywności dla Pań w każdym
wieku. W ofercie posiada również siłownię, Firoll, dietetykę i masaże.
Troska o atmosferę powoduje, że czas spędzony w klubie jest wyjątkowo
przyjemny.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka na zakup karnetów w wysokości 10% na aerobik, 20% na siłownię,
20% na fitroll – rollmasaż z podczerwienią

Gabinety Kosmetyczne „AGATA”
adres: 			
ul. Organowa 11c, 20-882 Lublin
strona internetowa:
www.agata-kosmetyka.ebox.lublin.pl
e-mail: 			gabinetagata@interia.pl
nr telefonu: 		
81 740 31 11

Gabinety Kosmetyczne AGATA oferują zabiegi poprawiające zdrowie
i urodę. Pierwszy gabinet powstał w 1995 roku przy ul. Lwowskiej 12,
drugi w 2003 roku przy ul. Organowej 11c. W obydwu z nich świadczone
są profesjonalne usługi o wysokim standardzie, przy połączeniu
tradycji z nowoczesnością. Specjalizacją gabinetów jest pielęgnacja
przeciwzmarszczkowa, oczyszczanie twarzy, pedicure, manicure,
henna, depilacja oraz makijaż okolicznościowy. Zabiegi są wykonywane
w wyjątkowej atmosferze spokoju, relaksu i odprężenia.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 10% na zabiegi: henna, manicure, pedicure, depilacja, oczyszczanie,
pielęgnacja twarzy i ciała w gabinetach przy ul. Organowej 11c i Lwowskiej 12

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
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Hotel AGIT Congress & SPA
AGIT Agnieszka Rydz

SPORT, REKREACJA, URODA

adres: 			
ul. Wojciechowska 29, 20-704 Lublin
strona internetowa:
www.agit-hotel.pl
e-mail: 			recepcja@agit.com.pl
nr telefonu: 		
721 103 300
informacja nt. profilu działalności Partnera:
Hotel AGIT Congress & SPA to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt
o powierzchni 2 500 m 2 mieszczący się przy ul. Wojciechowskiej 29
w Lublinie. Zapewnia szeroki wachlarz usług dla gości biznesowych
oraz mieszkańców Lublina. Do dyspozycji oddaje: bazę noclegową,
sale konferencyjne, szkoleniowe i balowe, ekologiczną restaurację
i bar, bawialnię edukacyjną z podłogą interaktywną oraz plac zabaw.
W obiekcie znajduje się również centrum SPA i bogate zaplecze
rekreacyjno-rozrywkowe, w tym: siłownia, sale fitness, sauny i solarium.
AGIT Agnieszka Rydz prowadzi również Biuro Tłumaczeń AGIT.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie zabiegi SPA, siłownię i menu
restauracyjne w Hotelu AGIT Congress & SPA

16

Hotel Forum Fitness Spa & Wellness
adres: 			
ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin
strona internetowa:
www.fitnessclubforum.pl
e-mail: 			fitness@hotelforumlublin.pl
nr telefonu: 		
81 452 85 05

Hotel Forum Fitness Spa & Wellness to nowoczesny obiekt
o standardzie 3-ech gwiazdek. Oferuje usługi hotelowe i gastronomiczne,
rozbudowaną strefę SPA oraz siłownię. Strefa Relaksu (sauny, jacuzzi,
komnata tężniowo-solna) pozwoli odzyskać siły witalne i zredukuje
napięcie nerwowe. Szczególną atrakcję stanowi świat masaży technik relaksacyjnych, leczniczych i regenerujących. Najgłębszy relaks
i odpoczynek można osiągnąć w jedynej w województwie lubelskim
unikatowej Kapsule Floatingowej.
Kadra fitness to zespół specjalistów w branży sportów sylwetkowych
oraz dietetyki. Łączy on postępowanie żywieniowe i treningowe, oferując
indywidualnie dobrane diety i plany treningowe.

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie zabiegi SPA, Strefę Relaksu
i zajęcia w Fitness Club Forum oraz 10% na całe menu restauracyjne
Hotelu Forum
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
strona internetowa:
www.mosir.lublin.pl
e-mail: 			osrodek@mosir.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 466 51 00

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie jest największym w regionie podmiotem
oferującym usługi sportowe i rekreacyjne. Podejmuje działania mające
na celu aktywizację społeczeństwa, stwarzając możliwości do czynnego
wypoczynku dla osób w każdym wieku i o różnych upodobaniach
sportowych, jak i kulturalnych.
Ośrodek zarządza największymi i najnowocześniejszymi obiektami
sportowo-rekreacyjnymi w tej części Polski, w tym m.in.: stadionem
Arena Lublin, halą Globus i ośrodkiem sportów zimowych Globus Ski,
stadionem lekkoatletycznym i piłkarsko-żużlowym, halą sportowowidowiskową, lodowiskiem ICEMANIA oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym
„Słoneczny Wrotków”.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wstęp do kompleksu basenów odkrytych
„Słoneczny Wrotków” przy ul. Osmolickiej 8, tel.: 81 466 51 70
wstęp na basen w Strefie H2O przy. Al. Zygmuntowskich 4 w dniach
od poniedziałku do piątku do godz. 15:00 w cenie 6 zł (60 min.),
tel.: 81 466 51 30
wstęp na basen w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Łabędziej 4
w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 15:00 w cenie 5 zł (60 min.),
tel.: 81 466 51 40
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Ośrodek Sztuki Tanecznej Szkoła Tańca LIDER
adres: 			
ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin
strona internetowa:
www.lider.lublin.pl
e-mail: 			lider_lublin@op.pl
nr telefonu: 		
603 605 525

Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu zajęć tanecznych z zakresu
tańca towarzyskiego. Prowadzone są kursy dla początkujących
i zaawansowanych, indywidualne lekcje tańca, obozy integracyjne,
szkolenia taneczne. Oprócz ww. działalności szkoła tańca organizuje
turnieje i pokazy tańca, a także spotkania o tematyce tanecznej.
W ofercie znajdują się ponadto zajęcia dla dzieci i młodzieży
z innych form tanecznych, również sportowe zajęcia taneczne.
25 lat tradycji i doświadczenia w rozbudzaniu pasji dają gwarancję
pełnego profesjonalizmu i zadowolenia z nauki.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

zniżka w wysokości 25% na wszystkie oferowane zajęcia taneczne
i fitness
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PACO ATHLETIC SHOP Andrzej Stachura
PACO Klub Sportowy

SPORT, REKREACJA, URODA

adres: 			
ul. 1-go Maja 12, 20-410 Lublin
strona internetowa:
www.paco.pl
e-mail: 			biuro@paco.pl
nr telefonu: 		
81 534 54 00, 81 524 34 55
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informacja nt. profilu działalności Partnera:
PACO Klub Sportowy prowadzi działalność związaną z poprawą
kondycji fizycznej dla klientów w każdym wieku, oferując różnego rodzaju
zajęcia sportowe, aerobik, siłownię, boks, sauny.
PACO ATHLETIC SHOP prowadzi sprzedaż suplementów, sprzętu
treningowego oraz wyposażenia sal siłowych i treningowych.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na karnety miesięczne, trzymiesięczne,
półroczne i roczne na siłownię, aerobik lub boks w dwóch klubach PACO
przy ul. Kiepury 5B i ul. Zana 72

Polski Instytut Sportu i Rekreacji Adamczyk Kaznowski s.c.
„K1 Training Center”

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Polski Instytut Sportu i Rekreacji funkcjonuje od 10 lat, a kadrę tworzą
najwyższej klasy specjaliści, pedagodzy i trenerzy z wieloletnią praktyką,
doświadczeniem i uprawnieniami w szkoleniach dzieci, młodzieży
i dorosłych. Jest to jeden z największych w regionie ośrodków sportoworekreacyjnych o łącznej powierzchni 1 000 m2. Dla potrzeb szkoleniowych
znajdują się tu kompleksowo wyposażona siłownia ze sprzętem CardioFitness, 2 sale do sportów walki, pełnowymiarowy ring, sauna, solarium,
gabinet masażu, sala konferencyjno-wykładowa, barek z salą TV, sklep
sportowy oraz dwa niezależne kompleksy szatni.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:

SPORT, REKREACJA, URODA

adres: 			
ul. Kleeberga 12A, 20-243 Lublin
strona internetowa:
www.k1-tc.pl
e-mail: 			biuro@k1-tc.pl
nr telefonu: 		
81 747 26 60

zniżki w wysokości 30% ceny na wszystkie usługi oferowane
przez Partnera oraz 30% na uczestnictwo w Lidze Aktywnego Seniora 60+,
w ramach której można wziąć udział w zajęciach:
gimnastyka rehabilitacyjna: wtorki i czwartki godz. 8:00-9:00
pilates: piątek godz. 18:00-19:00
cardio fitness: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-10:00
konsultacje fizjoterapeutyczne (po uprzednim umówieniu w recepcji klubu)
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Małgorzata Kaczorowska
Nowy Lotos

SPORT, REKREACJA, URODA

adres: 			
ul. Montażowa 14, 20-214 Lublin
strona internetowa:
www.facebook.com/SalaLotos
e-mail: 			kaczorowskaolga@icloud.com
nr telefonu: 		
601 407 966
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informacja nt. profilu działalności Partnera:
Nowy Lotos to firma ukierunkowana przede wszystkim na seniorów.
W swojej ofercie posiada między innymi:
salę bankietową, na której co sobotę i niedzielę organizowane są dancingi
oraz imprezy okolicznościowe takie jak spotkania kół osiedlowych
usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne ze specjalną zniżką
dla osób powyżej 60 roku życia.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 20% na usługi SPA (fryzjerstwo, kosmetyka,
rehabilitacja, masaże, mini siłownia) oraz 20% zniżki na gastronomię
w restauracji (z wyłączeniem alkoholi i napojów)

SANNA Anna Długosz-Gabryel
adres: 			
ul. Królewska 11, 20-109 Lublin
strona internetowa:
www.studio-sanna.com
e-mail: 			studiosanna@op.pl
nr telefonu: 		
783 991 271

SANNA to profesjonalne studio paznokci oraz salon kosmetyczny
oferujący szeroką gamę zabiegów. Proponuje atrakcyjne i przyjemne
zabiegi, które na długo pomagają utrzymać ciało w doskonałej kondycji.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi (solarium, paznokcie, pełna
kosmetyka)

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
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Studio Fryzur i Stylizacji Anna Chołota
adres: 			
ul. Bursztynowa 35, 20-576 Lublin
strona internetowa:
www.salonfryzjerski.cholota.pl
e-mail: 			anna.cholota-salon@o2.pl
nr telefonu: 		
81 442 46 26

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Studio Fryzur i Stylizacji Anna Chołota to nowoczesny salon fryzjerski,
stworzony dla każdego, kto ceni piękno, profesjonalizm i wysoki poziom
usług. To miejsce wykreowane specjalnie dla osób, które chcą zmienić
swój wizerunek i skorzystać z pomocy profesjonalnych stylistów. Oferuje
pełen zakres usług fryzjerskich - strzyżenie, koloryzację oraz stylizację
idealnie dobrane do kształtu twarzy i karnacji, w oparciu o najwyższą
jakość produktów.
Usługi, uzupełnione o rzetelne doradztwo, świadczone są w dwóch
lokalizacjach: przy ul. Bursztynowej 35 i ul. W. Żywnego 10.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi fryzjerskie
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Szkoła Podstawowa nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
jest publiczną jednostką oświatową.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
nieodpłatne użyczenie basenu w wymiarze jednej godziny tygodniowo
(termin zajęć na basenie ustalany jest na poszczególny rok szkolny)

SPORT, REKREACJA, URODA

adres: 			
ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin
strona internetowa:
www.sp30.lublin.pl
e-mail: 			poczta@sp30.lublin.eu
nr telefonu: 		
81 744 61 10

25

Szkoła Tańca ZAMEK Aneta i Łukasz Pawlak
adres: 			
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
strona internetowa:
www.taniec-pawlak.pl
e-mail: 			stzamek@gmail.com
nr telefonu: 		
513 082 224, 509 184 994

SPORT, REKREACJA, URODA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

26

Szkoła Tańca ZAMEK jest najstarszą i najprężniej rozwijającą
się szkołą tańca w Lublinie. Proponuje atrakcyjną ofertę zajęć grupowych
i indywidualnych z tańców: standardowych, latynoamerykańskich,
użytkowych oraz nowoczesnych. Różnorodność, elastyczność
i profesjonalne podejście przy wyjątkowo niskiej cenie to motto Szkoły.
Zróżnicowana oferta sprawia, że każdy powinien odnaleźć formę zajęć
pasujących do indywidualnych potrzeb.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 25% na zakup dowolnego karnetu okresowego

ACS Słuchmed Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Orla 5, 20-022 Lublin
strona internetowa:
www.sluchmed.pl, www.nzoz.sluchmed.pl
e-mail: 			biuro@sluchmed.pl
nr telefonu: 		
81 534 04 09

ACS Słuchmed Sp. z o.o. to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem
w obsłudze pacjentów i wykonywaniu badań słuchu. Posiada
wysoce wykwalifikowany personel, nowoczesny sprzęt diagnostyczny,
najwyższej jakości aparaty słuchowe oraz urządzenia wspomagające
słyszenie. Spółka jest jednym z największych i najprężniej działających
przedsiębiorstw w branży protetyki słuchu w Polsce. Punkty protetyczne
ACS Słuchmed znajdują się przy ul. Chodźki 3 lok. 8, Orlej 5, Leonarda 3b
oraz ul. Nowy Świat 38.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
Lubelskie Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED przy ul. Chodźki 3 lok. 8 bezpłatne wykonanie badania słuchu (audiometria tonalna) oraz
udzielenie Seniorowi zniżki w wysokości 10% na wszystkie wizyty
u specjalistów, z wyłączeniem poradni neurochirurgicznej oraz
10% na wszystkie usługi medyczne wykonywane w placówce,
z wyłączeniem badań błędnika diagnozujących zaburzenia równowagi
punkty protetyczne ACS Słuchmed – bezpłatne wykonanie
badania słuchu (audiometria tonalna) oraz udzielenie Seniorowi
zniżki w wysokości 25% na każdorazowy zakup opakowania
baterii do aparatów słuchowych (6 szt.) – promocja nie łączy
się z rabatem z tytułu Karty Stałego Klienta
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audioNOVA Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Bernardyńska 10, 20-109 Lublin
strona internetowa:
www.audionova.com.pl
e-mail: 			biuro@audionova.com.pl
nr telefonu: 		
81 532 55 70

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Firma audioNOVA Sp. z o.o. zajmuje się doborem oraz sprzedażą
aparatów słuchowych i urządzeń alarmowo-ostrzegawczych. W swojej
ofercie posiada szeroki zakres badań słuchu, porady i konsultacje
doświadczonych protetyków słuchu, przeglądy techniczne aparatów
oraz opiekę dla użytkowników aparatów. Posiada ofertę produktów
oraz usług skierowaną do osób niedosłyszących, w tym w szczególności
do osób starszych. Poprzez swoją działalność ułatwia codzienne życie
i przyczynia się do przełamywania barier związanych z niedosłuchem.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie środki pielęgnacyjne, baterie
i urządzenia dodatkowe
bezpłatne wykonanie badania słuchu w zakresie diagnostyki narządów
słuchu

28

CenterMed Lublin Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Weteranów 46, 20-044 Lublin
strona internetowa:
www.centermed.pl
e-mail: 			biuro-lublin@centermed.pl
nr telefonu: 		
81 533 82 65

Lubelski oddział CenterMed, zlokalizowany przy ul. Weteranów 46,
obejmuje 21 poradni specjalistycznych, pracownie diagnostyczne
(m.in. USG, RTG), rehabilitację oraz kompleksową opiekę z zakresu
medycyny pracy. Łącząc nowoczesność z doświadczeniem, CenterMed
Lublin proponuje bezpieczne i komfortowe warunki leczenia
oraz profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na usługi komercyjne (nie dotyczy wizyt prywatnych
u specjalistów: prof. dr hab. n. med. K. Bar oraz dr n. med. J. Szponar)
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Centrum rehabilitacyjno-sportowe MEDISPORT
adres: 			
ul. Łabędzia 4, 20-335 Lublin
strona internetowa:
www.medisport.lublin.pl
e-mail: 			rejestracja@medisport.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 524 43 02

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Centrum MEDISPORT to nowoczesna placówka medyczna świadcząca
usługi zdrowotne z zakresu medycyny i rehabilitacji, w tym ortopedycznej
i neurologicznej dedykowanej zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
MEDISPORT współpracuje z klubami sportowymi oraz sportowcami
indywidualnymi w zakresie kompleksowego treningu funkcjonalnego,
odnowy biologicznej, przygotowania motorycznego i rehabilitacji.
W Centrum funkcjonują również specjalistyczne poradnie lekarskie:
ortopedyczna, neurologiczna, rehabilitacji medycznej, chirurgii ogólnej
i medycyny sportowej. Ponadto ośrodek wykonuje specjalistyczne badania
USG w zakresie narządu ruchu, tkanek miękkich, jamy brzusznej, tarczycy
oraz żył i tętnic.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie znajdujące się w ofercie zabiegi
fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne oraz programy rehabilitacyjno-lecznicze
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Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Hempla 5, 20-008 Lublin
strona internetowa:
www.cmsanitas.pl
e-mail: 			info@cmsanitas.pl
nr telefonu: 		
81 528 75 93

Centrum Medyczne Sanitas to nowoczesny i dynamicznie rozwijający
się ośrodek świadczący kompleksowe usługi medyczne. Atutami spółki
są indywidualne podejście do Pacjenta, wysoko wykwalifikowana kadra
medyczna, kompleksowość procesu leczenia oraz nowoczesny sprzęt.
Ponadto Sanitas zapewnia swoim pacjentom komfort i bezpieczeństwo,
dogodny sposób rejestracji oraz najwyższe standardy leczenia.
O wysokim poziomie usług świadczy Certyfikat Jakości ISO 9001:2009.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w postaci 15% na wszystkie oferowane usługi
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DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. Oddział Lublin

ZDROWIE

adres: 			
ul. Wigilijna 12 lokal 3-4, 20-502 Lublin
strona internetowa:
www.diag.pl
e-mail: 			lab@diag.pl
nr telefonu: 		
81 744 44 43
informacja nt. profilu działalności Partnera:
Diagnostyka oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych (ponad
3 000 rodzajów testów), podstawowych i specjalistycznych, dostępnych
również bez skierowania od lekarza. Posiadając ponad 500 placówek
w całej Polsce, firma jest zawsze blisko pacjentów, którzy mogą liczyć
na wysokiej klasy specjalistów i przyjazną obsługę, która doradzi,
profesjonalnie pobierze krew do badań oraz udzieli odpowiedzi
na wszelkie pytania. Istnieje również możliwość pobrania materiału
do badań w domu pacjenta.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na całą ofertę badań w punktach pobrań
na terenie Lublina przy ul. Topolowej 7, Jana Sawy 1B, Głowackiego 35,
Willowej 29, Onyksowej 12, Zana 14, Jutrzenki 10 i Wigilijnej 12 lokal 4
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Gastromed Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Onyksowa 10, 20-582 Lublin
strona internetowa:
www.gastromed.pl
e-mail: 			gastromed@gastromed.pl
nr telefonu: 		
81 464 31 74

Gastromed specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu
pokarmowego i moczowego. Posiada nowoczesną i komfortową
bazę lokalową z oddziałem łóżkowym oraz najwyższej klasy sprzęt
endoskopowy, wykorzystywany przez najlepszych specjalistów. Ma wiele
poradni specjalistycznych funkcjonujących zarówno w ramach, jak i poza
kontraktem z NFZ oraz pełne zaplecze diagnostyczne - pracownię USG
i pracownię diagnostyki obrazowej.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 20% na wszystkie wykonywane świadczenia medyczne
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Lean and Healthy

ZDROWIE

adres: 			
ul. Solna 7, 20-021 Lublin
strona internetowa:
www.leanandhealthy.pl
e-mail: 			info@leanandhealthy.pl
nr telefonu: 		
608 065 787
informacja nt. profilu działalności Partnera:
Firma Lean&Healthy zajmuje się wzmacnianiem zdrowia i kondycji
fizycznej. Posiada najnowszy na świecie sprzęt do treningu mięśni
miednicy, nowoczesnej generacji łóżko do masażu z akupresurą i moksą
oraz sprzęt do treningu wspieranego elektrostymulacją. Wykonuje usługi
pielęgniarsko-opiekuńczo-rehabilitacyjne i opiekę hospicyjną w domu
pacjenta.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 20 % na zabiegi poprawiające kondycję zdrowotną jak
również usługi pielęgniarsko - opiekuńczo - rehabilitacyjne
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MUSI Lublin Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
strona internetowa:
www.musi.lublin.pl
e-mail: 			biuro@musi.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 747 45 12

MUSI Lublin swoją działalność rozpoczęła w 1950 roku. Logo firmy
rozpoznawane jest w całej Polsce, zwłaszcza w środowisku osób
niepełnosprawnych. Misją firmy jest prowadzenie działalności
gospodarczej, która umożliwia rehabilitację zawodową, medyczną
i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z hasłem „Z nami pokonasz bariery” - MUSI Lublin specjalizuje
się w sprzedaży i produkcji wyrobów ortopedyczno-rehabilitacyjnych,
umożliwiających osobom niepełnosprawnym łagodzenie przebiegu
chorób, kompensowanie urazów oraz aktywną rehabilitację.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 3% przy zakupie wyrobów kompresyjnych,
to jest: przeciwżylakowych, ciśnieniomierzy, inhalatorów, poduszek
profilaktycznych pod głowę, obuwia profilaktycznego dla dorosłych oraz
poduszek elektrycznych
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NZOZ Dentimed Anna Janas
adres: 			
ul. Kalinowszczyzna 26, 20-129 Lublin
strona internetowa:
www.nzozdentimed.com
e-mail: 			anna.janas1@gmail.com
nr telefonu: 		
503 112 093

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:
NZOZ Dentimed oferuje kompleksowe leczenie na wysokim poziomie
i w konkurencyjnych cenach. Potwierdzeniem wysokiej jakości
świadczonych usług jest certyfikat ISO 9001:2008. Firma specjalizuje
się w szczególności w stomatologii estetycznej, leczeniu i profilaktyce
parodontozy oraz w protetyce. Dostosowuje plan leczenia do wymagań
i możliwości finansowych pacjentów. Priorytetem NZOZ Dentimed jest
wysoka jakość świadczonych usług oraz komfort pacjenta.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 15% na wszystkie usługi
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NZOZ Sanus Jacek Madej
adres: 			
ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
strona internetowa:
www.sanus.lublin.pl
e-mail: 			lucyna.madej@sanus.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 747 19 99

NZOZ Sanus oferuje szeroki zakres usług medycznych, świadczonych
przez wielu wyspecjalizowanych lekarzy z różnych dziedzin,
m.in. opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji dla dzieci i dorosłych.
Wykwalifikowani specjaliści świadczą pomoc medyczną na najwyższym
poziomie. Przyjazna atmosfera przychodni odzwierciedla życzliwą postawę
oraz kompetencje personelu, którego kluczowym priorytetem jest troska
o zdrowie pacjentów kliniki, poprzez indywidualne podejście do każdego
z nich.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 5% na wszystkie świadczenia komercyjne w zakresie
usług medycznych w poradniach: specjalistycznych, psychiatrycznych oraz
poradni rehabilitacyjnej
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OPTICON Salon Optyczny
adres:		
ul. Chodźki 3, 20-093 Lublin
strona internetowa:
www.opticon-optyk.pl
e-mail: 			opticon@onet.pl
nr telefonu: 		
81 470 54 00

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:
Salon Optyczny OPTICON świadczy specjalistyczne badania wzroku
gwarantujące pełną satysfakcje z doboru okularów wykonanych
w salonie. Do wykonania okularów używane są szkła i oprawy okularowe
renomowanych producentów. OPTICON proponuje różne formy
korygowania wad wzroku dla Seniorów a dyplomowani specjaliści
zapewniają profesjonalną obsługę.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 15% na okulary progresywne i 10% na okulary jednoogniskowe
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Pracownia Optyczna „Orange Optic”
adres: 			
al. Racławickie 23, 20-904 Lublin
strona internetowa:
www.orangeoptic.pl
e-mail: 			orange_optic@o2.pl
nr telefonu: 		
81 533 37 21

Pracownia Optyczna „Orange Optic” zajmuje się kompleksową obsługą
klienta w zakresie optyki okularowej, oferując przystępne ceny, miłą
atmosferę, a przede wszystkim fachowe doradztwo wykwalifikowanej
kadry. Firma zajmuje się doborem i sprzedażą okularów, szkieł
korekcyjnych, soczewek kontaktowych oraz płynów do ich pielęgnacji.
W sprzedaży posiada także okulary przeciwsłoneczne.
Zespół „Orange Optic” składa się z dyplomowanych optyków
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Systematycznie podnoszone
są kwalifikacje, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby każdego klienta.
Pracownie optyczne „Orange Optic” znajdują się przy al. Racławickich 23
i ul. Nałkowskich 108.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 10% na cały asortyment
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Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
Cezal Lublin Sp. z o.o.

ZDROWIE

adres: 			
al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
strona internetowa:
www.cezal.lublin.pl
e-mail: 			cezal@cezal.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 446 60 50
informacja nt. profilu działalności Partnera:
Firma zajmuje się sprzedażą hurtową oraz detaliczną wyrobów
farmaceutycznych i medycznych w czterech sklepach na terenie Lublina:
ul. Karmelicka 5
al. Kraśnicka 100 (szpital)
ul. Kruczkowskiego 21 (szpital)
ul. Jaczewskiego 8 (szpital).
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 5% na wszystkie produkty (nie łączy się z innymi promocjami
cenowymi)
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Salon Optyczny La Vista
adres: 			
al. Spółdzielczości Pracy 34/78, 20-147 Lublin
strona internetowa:
www.optyklavista.pl
e-mail: 			salon@optyklavista.pl
nr telefonu: 		
81 743 62 41

Salon Optyczny La Vista to firma, która oferuje klientom profesjonalną
obsługę i najwyższą jakość produktów. Pacjenci przyjmowani są przez
dyplomowanych lekarzy okulistów z wieloletnim doświadczeniem.
W ofercie Salonu są badania okulistyczne w zakresie doboru okularów
korekcyjnych, soczewek kontaktowych oraz badania dla kierowców.
Komputerowy sprzęt do obróbki szkieł okularowych gwarantuje
najwyższą jakość wykonania okularów dla dorosłych i dzieci.

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 15% na wszystkie okulary korekcyjne (oprawki i szkła)
oraz 10 % na wszystkie okulary przeciwsłoneczne
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Salony Optyczne Wrzos
adres: 			
ul. Królewska 13, 20-109 Lublin
strona internetowa:
www.optyk.lublin.pl
e-mail: 			info@optyk.lublin.pl
nr telefonu: 		
81 744 00 90

Salony Optyczne Wrzos świadczą profesjonalne usługi w zakresie
doboru opraw i szkieł okularowych dostosowanych do potrzeb klientów.
Oferują m.in. szkła chroniące przed słońcem, promieniowaniem UV,
umożliwiające funkcjonowanie w jednej parze okularów przy kilku wadach
wzroku.
W salonie przy ul. Królewskiej 13 istnieje możliwość wykonania badania
okulistycznego, zakupu lup i akcesoriów okularowych. Firma współpracuje
z polskimi podmiotami, jak również z zagranicznymi, takimi jak Essilor
czy Zeiss.
Salony zlokalizowane są przy ul. Królewskiej 13, Leonarda 3B,
Wł. Kunickiego 141, Matki Teresy z Kalkuty 4, Jutrzenki 5 i Koziej 3.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 15% na wszystkie okulary (oprawki i szkła) i 10% na lupy
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ZDROWIE

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

	
  

Studio masażu i rehabilitacji Care Ewelina Dudek
adres: 			
ul. Dolna 3-go Maja 1/1, 20-079 Lublin
strona internetowa:
www.masaze-care.pl
e-mail: 			care.masaze@gmail.com
nr telefonu: 		
513 583 568

Studio masażu Care istnieje od ponad 5 lat. W gabinecie stosowane
jest podejście typowo medyczne. Diagnoza oraz zabiegi, poparte
przeprowadzonymi testami, wykonywane są wyłącznie przez magistrów
fizjoterapii. Dzięki temu wykonywany masaż oraz inne metody
leczenia dolegliwości bólowych są tak skuteczne. Studio Care dokłada
wszelkich starań by pacjent po wyjściu z gabinetu był w pełni świadomy
jak zapobiegać ponownemu wystąpieniu dolegliwości.

ZDROWIE

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 15% na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne oraz masaże lecznicze
i relaksacyjne kręgosłupa i ciała (rabat ten nie łączy się z innymi promocjami)
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Studio Słuchu ECHO
adres: 			
ul. Lotnicza 15, ul. Projektowa 1, Lublin
strona internetowa:
www.echo-studio.pl
e-mail: 			lublin@echo-studio.pl
nr telefonu: 		
516 003 325, 519 620 804

Studio Słuchu ECHO zajmuje się profesjonalną protetyką słuchu,
udziela wsparcia osobom niedosłyszącym. W ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia studio wyposaża swoich klientów
w nowoczesne urządzenia wspomagające słyszenie, oferuje profilaktyczne
bezpłatne badania słuchu, regulacje aparatów słuchowych i fachowe
doradztwo. Firma daje możliwość przetestowania aparatów słuchowych
w naturalnym środowisku domowym przed zakupem. Oferuje wizyty
domowe.
Placówki Studio Słuchu ECHO znajdują się w Lublinie przy ul. Projektowej
1 (nr tel. 516-003-325) i ul. Lotniczej 15 (nr tel. 519-620-804).
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
bezpłatna konsultacja audiologiczna (obejmująca wywiad audiologiczny,
badanie otoskopowe ucha, audiometryczne badanie słuchu, akumetryczne
badanie słuchu, porada z zakresu problemów ze słuchem);
zniżka w wysokości 5% przy zakupie baterii do aparatów
słuchowych (Masterlife, Siemens);
zniżka w wysokości 10 % przy zakupie wybranych akcesoriów
do pielęgnacji aparatów słuchowych
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ZDROWIE

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

Zakład Optyczny
mistrz W. Domański

Zakład Optyczny mistrz W. Domański
adres: 			
ul. Wschodnia 6/2, 20-015 Lublin
e-mail: 			mistrzoptyk@op.pl
nr telefonu: 		
81 532 00 66

Zakład Optyczny mistrz W. Domański to firma, która działa od 1990
roku oferując klientom profesjonalną obsługę i najwyższą jakość
produktów. Pacjenci przyjmowani są przez dyplomowanych lekarzy
okulistów z wieloletnim doświadczeniem. Oferta Salonu obejmuje
badania okulistyczne w zakresie doboru okularów korekcyjnych, soczewek
kontaktowych oraz badania dla kierowców. Komputerowy sprzęt do
obróbki szkieł okularowych gwarantuje najwyższą jakość wykonania
okularów dla dorosłych i dzieci.

ZDROWIE

ZDROWIE

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 15% na wszystkie okulary korekcyjne (oprawki i szkła)
oraz 10 % na wszystkie okulary przeciwsłoneczne
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Kawiarnia Central Park Caffe
adres: 			
al. Spółdzielczości Pracy 36 lok. 72, 20-147 Lublin
strona internetowa:
www.facebook.com/KawiarniaCentralPark
e-mail: 			kawiarniacentralpark@gmail.com
nr telefonu: 		
518 647 551
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Kawiarnia Central Park Cafe, zlokalizowana w Galerii Olimp, oferuje
wyśmienitą kawę, ciasta i lody. Ponadto swoim klientom serwuje sałatki
ze świeżych warzyw i zdrowe soki.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 15% na cały asortyment (z wyłączeniem napojów
zimnych i alkoholi)

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

	
  

Kawiarnio-Księgarnia Między Słowami Karolina Pikuła
adres: 			
ul. Rybna 4/5, 20-114 Lublin
strona internetowa:
www.miedzy-slowami.com.pl
e-mail: 			kontakt@miedzy-slowami.com.pl
nr telefonu: 		
508 217 014

Kawiarnio-Księgarnia Między Słowami to przestrzeń do spotkań
z drugim człowiekiem. Tutaj literacka przygoda miesza się z przytulnym,
domowym wystrojem, ciepłą atmosferą i zapachem aromatycznej kawy.
To przestrzeń, gdzie kultura jest na wyciągnięcie ręki i rozbrzmiewają
długie rozmowy i śmiech. Między Słowami to również scena, na której
stawia się pierwsze kroki w artystyczny świat muzyki, literatury,
malarstwa i fotografii.

GASTRONOMIA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżki w wysokości 10% na całe menu (dania i napoje) od poniedziałku
do piątku w godz.: 12:00–17:00, 5% na książki, 10% zniżki na menu
podczas wydarzeń kulturalnych (koncerty, wystawy, spotkania autorskie
itp.) od ogólnych kwot rachunków
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Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. z o.o
adres: 			
ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
strona internetowa:
www.probonolublin.pl
e-mail: 			probono.lublin@gmail.com
nr telefonu:		
882 919 139

„ProBono” powołano uchwałą Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
w 2012 r. w celu wspierania działań Bractwa poprzez zatrudnianie osób
wykluczonych społecznie oraz przekazywanie całego zysku na jego
cele statutowe.
Działalność prowadzona jest w dwóch lokalach gastronomicznych:
„Barze Mieszczańskim” przy ul. Zielonej 3 oraz w Mensa Academica
przy al. Racławickich 14 (gmach KUL). Wytwarzane są tam wysokiej
jakości wyroby garmażeryjne, które trafiają do lubelskich sklepów i hoteli.
Zdobyły one dwukrotnie I miejsca w konkursie „Wojewódzki Lider Smaku”,
a także ogólnopolską nagrodę „Klucz do Polskiej Spiżarni”.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 20% na zestaw obiadowy w Barze Mieszczańskim
i Mensa Academica
zniżka 10% na kawę i herbatę z ciastem
dziesiąte wejście na wieczorek taneczny gratis (wieczorki organizowane
w soboty w Mensa Academica przy al. Racławickich 14)
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GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

informacja nt. profilu działalności Partnera:

Zajazd Katarzyna
adres: 			
ul. Osmolicka 35a, 20-523 Lublin
strona internetowa:
www.zajazdkatarzyna.pl
e-mail: 			zajazdkatarzyna@wp.pl
nr telefonu:		
509 465 193

Zajazd Katarzyna od 19 lat świadczy usługi gastronomiczne. Swoim
klientom oferuje profesjonalną organizację wesel, chrzcin, komunii,
bankietów i innych imprez okolicznościowych.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 10% na organizację imprez towarzyskich oraz 10% na wszystkie
potrawy z karty

GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

informacja nt. profilu działalności Partnera:
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196 26 Damel Taxi s.c.
adres: 			
ul. Związkowa 10 p. 27, 20-148 Lublin
strona internetowa:
www.taxiwlublinie.com
e-mail: 			dameltaxi@op.pl
nr telefonu:		
81 533 33 33

Damel Taxi, założone w 1993 r., wyposażone jest w nowoczesne
programy cyfrowe ułatwiające kontakt operatorów z klientami oraz
taksówkami. Współpracuje z wykwalifikowaną kadrą kierowców.
Taksówki można zamawiać telefonicznie: 81 19626 i 815 333 333.
Dla osób niedosłyszących uruchomiona została usługa zamawiania
taksówek SMS-em pod tel. 609 269 626, gdzie w treści wystarczy wpisać
adres, pod który ma być podstawiona taksówka. W pojazdach istnieje
możliwość płacenia kartą płatniczą.
Jako jedyna korporacja w Lublinie specjalizuje się w przewozach osób
niepełnosprawnych odpowiednio przystosowanymi pojazdami.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 0,10 zł za każdy przejechany km po podaniu hasła
„Senior”podczas zamawiania taxi i po okazaniu Karty w taksówce
zniżka 5% w godzinach 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta
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USŁUGI

USŁUGI

informacja nt. profilu działalności Partnera:

	
  

Centrum Języków Europejskich „Euro-Alphabet”
adres: 			
ul. A. Świętochowskiego 4, 20-467 Lublin
strona internetowa:
www.euroalphabet.pl
e-mail: 			biuro@euroalphabet.pl
nr telefonu: 		
81 479 99 64

Centrum Języków Europejskich „Euro-Alphabet” od 1996 roku prowadzi
szeroką działalność tłumaczeniową oraz szkoleniową. Oferowane
są kursy w zakresie nauczania następujących języków obcych: angielski,
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, norweski i hebrajski.
Ich nauczanie odbywa się na różnych poziomach zaawansowania
i prowadzone jest dla wszystkich grup wiekowych zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

USŁUGI

USŁUGI

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka 10% na uczestnictwo we wszystkich kursach językowych

51

Centrum Usług Szkoleniowych „LIDER” Sp. z o.o. w Lublinie
adres: 			
ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin
strona internetowa:
www.lider24.com.pl
e-mail: 			cuslider@wp.pl
nr telefonu: 		
81 532 82 31

Centrum Usług Szkoleniowych „LIDER” w Lublinie jest placówką
oświatową, kształcącą w formach szkolnych i pozaszkolnych. Korzysta
z własnej, bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej. Posiada
akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty. Prowadzi różnego typu
kursy i szkolenia, takie jak: kosmetyka, przedłużanie i zagęszczanie
rzęs, księgowość komputerowa z obsługą kadr, kadry i płace z obsługą
sekretariatu, masaż klasyczny I* i II*, kurs komputerowy I* i II*, fryzjerski,
wizażu i stylizacji, pedagogiczny dla mistrzów i instruktorów praktycznej
nauki zawodu, pracownik administracyjno - biurowy, opiekun osób
starszych, bhp i wiele innych.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 20% na wszystkie szkolenia i wynajem pomieszczeń
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USŁUGI

USŁUGI

informacja nt. profilu działalności Partnera:

DOMO-SYSTEM Bożena i Zbigniew Lisowscy Sp.j.
adres: 			
ul. Mełgiewska 16A, 20-234 Lublin
strona internetowa:
www.domosystem.pl
e-mail: 			info@domosystem.pl
nr telefonu: 		
510 993 005

DOMO-SYSTEM zajmuje się produkcją osłon okiennych tj. żaluzje,
verticale, moskitiery, draperie, markizy, bramy garażowe, rolety
zabezpieczające i inne. Produkuje również rolety rzymskie, austriackie,
panele oraz karnisze. Bożena Lisardi to marka autorskiej kolekcji tkanin
firanowych, zasłonowych, obiciowych oraz narzut, poduch, wałków i wielu
innych produktów wykonywanych przez własną szwalnię. Pod marką
DOMO DESIGN firma oferuje wybór mebli stylowych, prowansalskich
i francuskich. Obecnie DOMO-SYSTEM jest największym producentem
osłon okiennych we wschodniej Polsce, a swoje wyroby dystrybuuje
na terenie całego kraju.

USŁUGI

USŁUGI

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżki w wysokości:
15% na zakup mebli DOMO DESIGN
11% na zakup osłon okiennych typu: rolety materiałowe, plisy, żaluzje
aluminiowe i drewniane, moskitiery, verticale
10% na zakup rolet zewnętrznych
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Foto Rożek
adres: 			
ul. Jezuicka 14, 20-113 Lublin
strona internetowa:
www.fotorozek.lublin.pl
e-mail: 			fotorozek@interia.pl
nr telefonu: 		
81 534 46 58

Foto Rożek oferuje szeroki zakres usług w zakresie fotoreportaży
tematycznych oraz sesji fotograficznych wykonywanych w studio,
plenerze lub u klienta. Specjalizacją jest fotografia grupowa dla firm,
szkół, przedszkoli oraz klientów indywidualnych. Firma wykonuje tabla
ze zdjęciami, drzewa rodzinne oraz świadczy usługi w zakresie naprawy
starych, uszkodzonych fotografii.
Zdjęcia „Foto Rożka” mogą być atrakcyjnym elementem wystroju wnętrz,
miłym prezentem lub ważną pamiątką rodzinną.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi
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USŁUGI

USŁUGI

informacja nt. profilu działalności Partnera:

	
  

Księgarnia Uniwersytecka Sp. z o.o.
adres: 			
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
strona internetowa:
www.uniwersytecka.pl
e-mail: 			ksiegarnia@uniwersytecka.pl
nr telefonu: 		
81 537 54 13

Księgarnia Uniwersytecka Sp. z o.o. istnieje od kwietnia 2001 roku.
Jest własnością Fundacji UMCS. Oferuje bogaty wybór podręczników
akademickich, publikacji naukowych, monografii, esejów, literatury
pięknej i popularnonaukowej. W sprzedaży posiada również książki
dla dzieci i młodzieży. Księgarnia prowadzi również sklep internetowy:
www.uniwersytecka.pl. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-18:00, w soboty: 9:00-14:00.

USŁUGI

USŁUGI

informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie zakupy i 10% na dostawę
zamawianych przez Internet książek pod wskazany adres
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Lubelskie Centrum Małych Zwierząt
adres: 			
ul. Stefczyka 11, 20-151 Lublin
strona internetowa:
www.lcmz.pl
e-mail:			recepcja@lcmz.pl
nr telefonu: 		
81 740 75 75

Lubelskie Centrum Małych Zwierząt to profesjonalna, całodobowa klinika
weterynaryjna działająca od dwudziestu lat. Oferuje kompleksową
i fachową opiekę domowym zwierzętom, głównie psom, kotom,
gryzoniom, ptakom ozdobnym i gadom. Jako jedna z pierwszych klinik
weterynaryjnych w Polsce rozpoczęła leczenie zwierząt przy pomocy
komórek macierzystych.
W ramach Centrum funkcjonuje klinika, szpital dla zwierząt, hotel, salon
pielęgnacyjny i sklep z artykułami dla zwierząt.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi weterynaryjne oraz 10%
na zakupy w sklepie z artykułami zoologicznymi
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POLINSTAL Ireneusz Połeć, Radomir Pilarski s.c.
adres: 			
ul. Łęczyńska 27, 20-309 Lublin
strona internetowa:
www.polinstall.pl
e-mail: 			biuro@polinstall.pl
nr telefonu: 		
794 050 112

POLINSTAL Ireneusz Połeć, Radomir Pilarski s.c. zajmuje się naprawami
laptopów, tabletów, telefonów, komputerów, telewizorów oraz innych
urządzeń RTV. Posiada również w ofercie akcesoria RTV i komputerowe.
Oddział serwisowy i sklep znajduje się przy ul. Łęczyńskiej 27.
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informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 25 % na usługi w serwisie
zniżka w wysokości 10 % przy zakupie akcesoriów
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Pralnia NIAGARA
adres: 			
ul. Romera 30, 20-487 Lublin
strona internetowa:
www.pralnianiagara.pl
e-mail: 			biuro@pralnianiagara.pl
nr telefonu: 		
81 443 77 98

NIAGARA świadczy kompleksowe usługi związane z praniem, m.in.
czyszczenie chemiczne i wodne, pranie dywanów i odzieży roboczej,
magiel. Oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób
prywatnych z Lublina i okolic. Pralnia zapewnia terminowe, sprawne
i skuteczne wykonanie usługi, dostosowanej do oczekiwań klientów.
Wśród pralni chemicznych w Lublinie wyróżnia się przede wszystkim
indywidualnym podejściem do Klienta, atrakcyjnymi cenami i szerokim
zakresem usług.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi
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informacja nt. profilu działalności Partnera:

Sokół Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Gospodarcza 27, 20-211 Lublin
strona internetowa:
www.sokolpaliwa.pl
e-mail: 			stacjasokol@gmail.com
nr telefonu: 		
882 143 422, 668 653 308

Firma Sokół prowadzi sprzedaż oleju napędowego (ON) na Stacji
Paliw przy ul. Gospodarczej 27 w Lublinie. Klientom indywidualnym
zapewnia profesjonalną i miłą obsługę. Dostarcza również paliwa
autocysternami we wskazane miejsce wszystkim firmom, jak i odbiorcom
indywidualnym na terenie województwa lubelskiego. Oferowane paliwa
są zawsze najwyższej jakości, co potwierdzane jest ciągłymi badaniami
laboratoryjnymi – wyniki dostępne na stronie: www.sokolpaliwa.pl.
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informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 5 groszy za litr oleju napędowego zakupionego
na stacji paliw przy ul. Gospodarczej 27 w Lublinie
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Speed Car Sp. z o.o.
adres: 			
al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik
strona internetowa:
www.speedcar.pl
e-mail:			sekretariat@speedcar.pl
nr telefonu: 		
81 443 33 77

Firma Speed Car działa od 2000 roku. To ogólnopolska sieć stacji kontroli
pojazdów, w której skład wchodzi 18 stacji własnych i 12 franczyzowych.
Dodatkowo firma rozwija sieć partnerską obsługującą projekt Speed Car
Flota, współpracując ze 170 stacjami kontroli pojazdów na terenie całej Polski.
Speed Car oferuje wykonywanie okresowych, obowiązkowych badań
technicznych wszystkich rodzajów pojazdów samochodowych, ciągników,
motocykli i przyczep. Kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo użytkowania
aut, realizując szereg programów dot. sprawdzania stanu sprawności
podzespołów pojazdów podczas sezonowych akcji tj.: „Bezpieczna Droga”,
„Auto Lekarz” czy „Bezpieczne Wakacje”.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
raz w roku bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego podzespołów
pojazdu Seniora (właściciela pojazdu) w zakresie: zbieżności kół,
amortyzatorów i hamulców w stacjach kontroli pojazdów należących
do Grupy SPEED CAR przy ul. Lubartowskiej 75 lub al. Jana Pawła II 15
(rynkowy koszt usługi: 50 zł)
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informacja nt. profilu działalności Partnera:

Usługowy Zakład Zegarmistrzowski Andrzej Chrust
adres: 		
e-mail: 		
nr telefonu:

al. Spółdzielczości Pracy 32 lok. 410A, 20-189 Lublin
mateuszchrust@gmail.com
600 493 858

Usługowy Zakład Zegarmistrzowski Andrzej Chrust od 30 lat
oferuje profesjonalne usługi zegarmistrzowskie na rynku lubelskim.
W lokalu w Galerii Olimp prowadzi sprzedaż zegarków i budzików znanych
marek, tj.: PERFECT, OSIN, XONIX. W ofercie posiada szeroki asortyment
bransolet i baterii. Świadczy usługi naprawy, wymiany pasków i dorabiania
kluczy. Zapewnia atrakcyjne warunki współpracy, profesjonalne doradztwo
oraz produkty najwyższej jakości.
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informacja nt. profilu działalności Partnera:

oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 10% na wszystkie usługi zegarmistrzowskie
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Watra Travel Sp. z o.o.
adres: 			
ul. Narutowicza 30, 20-016 Lublin
strona internetowa:
www.travel-senior.pl
e-mail:			senior@travel-senior.pl
nr telefonu: 		
81 743 76 56

Watra Travel Sp. z o.o. od 1990 r. prowadzi działalność w zakresie
organizacji i sprzedaży usług turystycznych w Polsce i za granicą.
Od 2008 r. jako jedyna firma w regionie rozpoczęła uczestnictwo
w wymianie turystycznej Seniorów 55+ z Polski do Hiszpanii, a następnie
do innych krajów Europy - w ramach unijnego projektu Europe Senior
Tourism, z którego skorzystało ponad 7 000 Seniorów z całej Polski.
Aktualnie specjalna oferta turystyczna obejmuje wyjazdy Seniorów
głównie do Hiszpanii, Portugalii i Bułgarii oraz wypoczynek w Polsce,
zawierając pakiety programowe i wszystkie świadczenia dedykowane
specjalnie dla tej grupy wiekowej. Firma uczestniczy w działalności
Klastra „Lubelska Medycyna” i organizuje produkty z elementami
turystyki prozdrowotnej, której odbiorcami są głównie Seniorzy.
oferta w ramach Lubelskiej Karty Seniora:
zniżka w wysokości 5% przy zakupie imprez i wycieczek, których
organizatorem jest Watra Travel Sp. z o.o. (dotyczy ofert zakupionych
w siedzibie biura w Lublinie przy ul. Narutowicza 30 lub ze stron
internetowych: www.travel-senior.pl i www.senior.watra-travel.pl)
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Informacje o działalności Rady Seniorów Miasta Lublin
oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów:
Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczym
Prezydenta w sprawach dotyczących seniorów. Przedmiotem
działania Rady jest m.in.:
˺ ˺ konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów
˺˺ opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie
tematyki senioralnej
˺˺ inicjowanie działań i dialogu międzypokoleniowego
˺˺ promowanie różnych form aktywności osób starszych
˺˺ upowszechnianie wiedzy o potrzebach i ich prawach.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów pełni
rolę inicjatora przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków
życia poprzez integrację jak również aktywizację społeczną osób
starszych. Do najważniejszych działań Pełnomocnika należą:
˺˺ monitorowanie i diagnozowanie problemów społecznych
oraz potrzeb seniorów
˺˺ podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie
potencjału seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych
˺˺ współdziałanie z Radą Seniorów Miasta Lublin jak również
z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami
osób starszych.
kontakt:
Urząd Miasta Lublin
Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel.: 81 466 20 69, e-mail: lcao@lublin.eu
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Miejsca, w których można uzyskać szczegółowe informacje
oraz dokumenty dotyczące „Lubelskiej Karty Seniora”:
•

punkty Biura Obsługi Mieszkańców, tel.: 81 466 10 00
ul. Wieniawska 14
ul. Filaretów 44
ul. Franciszka Kleeberga 12a
ul. Szaserów 13-15
ul. Władysława Jagiełły 10
ul. Pocztowa 1
ul. Wojciecha Żywnego 8
plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz)

•

Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miasta Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 23,
e-mail: lcao@lublin.eu, tel.: 81 466 20 68

•

na stronie internetowej:

www.seniorzy.lublin.pl

