
Regulamin korzystania z platformy Legimi 

w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja 

 

 

1. Kod dostępu do Legimi może otrzymać każda osoba, która jest zarejestrowanym 

Czytelnikiem Biblioteki, posiada ważną kartę czytelnika, w ciągu kwartału dokonała co 

najmniej jednego wypożyczenia i nie ma zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. 

 

2. Korzystanie z oferty ebooków jest bezpłatne. 

 

3. Aby z niej skorzystać, należy założyć bezpłatne konto na stronie https://www.legimi.pl: 

podać nazwę użytkownika, adres e-mail (na ten adres Legimi prześle e-mail z linkiem 

aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło. 

 

4. Po założeniu konta należy pobrać darmową aplikację Legimi. Jest ona dostępna na 

wszystkie urządzenia przenośne (tablety, wybrane e-czytniki, smartfony) i systemy 

operacyjne: iOS, Android, Windows 8 i 10 oraz Windows Phone. Aplikacja nie działa 

na urządzeniach Kindle’a. Aktualna lista systemów, z którymi aplikacja współpracuje, 

dostępna jest na stronie Legimi. 

 

5. Kody dostępu do Legimi można odbierać osobiście w Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni 

i Bibliotece Pod Sową przy ul. M. Reja 10 oraz w Bibliotece Pod Pegazem ul. Kleeberga 4, lub 

drogą email, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 1 niniejszego  regulaminu. 

 

6. Nie można rezerwować kodów z wyprzedzeniem. 

 

7. Na jedną ważną kartę czytelnika w danym kwartale przyznawany jest tylko jeden kod. 

Wydane kody są ewidencjonowane, informacja o wydaniu kodu i terminie jego ważności 

umieszczana jest na koncie czytelnika. 

 

8. Kod należy aktywować na stronie www.legimi.pl/dbpw 

 

9. Aktywowanie kodu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

regulaminu udostępniania ebooków i polityki prywatności Legimi, dostępnych na stronach 

www.legimi.pl/dbpw i https://www.legimi.pl/regulamin. 

 

10. Kod jest ważny przez jeden kwartał, licząc od dnia aktywacji. Po upływie jego ważności 

można zgłosić się do Biblioteki po kolejny kod. 

 

11. Po aktywowaniu kodu Czytelnik otrzymuje dostęp do wszystkich ebooków z oferty Legimi 

dla bibliotek. 

 

12. Czytelnik może korzystać z ebooków udostępnionych za pośrednictwem Biblioteki 

wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021 r. poz. 1062 ze 

zm.) z wyłączeniem własnego użytku osobistego. 

 

13. Czytelnik może czytać pobrane pliki na dwóch różnych urządzeniach. 

 

14. Pobrane ebooki można czytać również offline. Niemniej co siedem dni aplikacja Legimi 

http://www.legimi.pl/dzb
http://www.legimi.pl/dbpw
https://www.legimi.pl/regulamin


zażąda od Czytelnika podłączenia się do internetu celem weryfikacji jego uprawnień. 

 

16. Pakiet zamówiony przez Bibliotekę ma określoną liczbę stron; po jej wykorzystaniu nie 

będzie można pobierać nowych ebooków. 

 

17. Wskazówki jak założyć konto i wpisać kod, można uzyskać, w Czytelni przy ul. M. Reja 

10 ; czytelnia@bibliotekaolesnica.pl ; tel. 533 351 403 

 

mailto:czytelnia@bibliotekaolesnica.pl

