
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI 

ELEKTRONICZNYCH W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO  

W BEŁCHATOWIE 

§ 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi udostępniania publikacji elektronicznych  

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  

w Bełchatowie (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania z usługi 

udostępniania publikacji elektronicznych, do których prawa posiada Legimi spółka akcyjna z 

siedzibą  

w Poznaniu (zwana dalej usługą Legimi). 

§ 2. Usługa Legimi dla Użytkowników Biblioteki jest bezpłatna. 

§ 3. Możliwość korzystania z ebooków w ramach usługi Legimi mają wyłącznie 

Użytkownicy zapisani do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego w Bełchatowie, z aktualnym kontem bibliotecznym. 

§ 4. Użytkownicy posiadający zobowiązania finansowe wobec Biblioteki, przed 

otrzymaniem kodu dostępu do usługi Legimi, powinni uregulować wszelkie zobowiązania. 

§ 5. Kody dostępu wydawane są tylko w Bibliotece głównej przy ul. Kościuszki 9. 

§ 6.  Uzyskany przez Użytkownika kod dostępu należy aktywować w ciągu 30 dni od jego 

pozyskania, w przeciwnym wypadku kod wygaśnie.  

§ 7. Kod dostępu jest aktywny przez 30 dni, licząc od daty aktywowania. 

§ 8. Po wykorzystaniu pobranego kodu dostępu Użytkownik może przedłużyć korzystanie  

z usługi Legimi na kolejne 30 dni pobierając następny kod dostępu w Bibliotece głównej. 

§ 9. Użytkownik, który nie aktywuje otrzymanego kodu dostępu do Legimi, traci możliwość 

otrzymania kodu dostępu w następnym miesiącu. 

§ 10. Liczba kodów dostępu jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

§ 11. Na jednego Użytkownika przypada jeden kod dostępu. 

§ 12. Do pobrania ebooków konieczne jest połączenie z Internetem. 

§ 13. Do czytania ebooków należy pobrać na swoje urządzenie darmową aplikację Legimi, 

dostępną na urządzenia przenośne (tablety, e-czytniki, smartfony) i systemy operacyjne (IOS, 

Android, Windows). 

§ 14. Użytkownik może czytać dowolną liczbę ebooków na dwóch urządzeniach 

jednocześnie. 

§ 15. Użytkownik dokonuje aktywowania kodu dostępu do usługi Legimi zgodnie z 

Instrukcją logowania do usługi Legimi (instrukcja w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 

do niniejszego Regulaminu). 



§ 16. Na równi z niniejszym Regulaminem, obowiązuje: „Regulamin korzystania z 

materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego  

w Bełchatowie na czas obowiązywania stanu epidemii”. 

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, znajdują postanowienia 

Regulaminów Legimi dostępnych pod adresem www.legimi.pl/regulamin/. 

§ 18. Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie wchodzi w życie  

z dniem 21 czerwca 2021 roku. 

 


