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LEGIMI 
REGULAMIN KORZYSTANIA ORAZ OTRZYMANIA DARMOWEGO KODU 

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY STARE BABICE
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice.
2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice.
3. Czytelniku – należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną w Bibliotece Publicznej Gminy

Stare Babice, korzystającą z usług Biblioteki na podstawie aktywnej karty bibliotecznej. 

§ 2.

ZASADY WYDAWANIA KODÓW

1. Aby uzyskać dostęp do zasobu Legimi należy być czytelnikiem Biblioteki Publicznej Gminy
Stare Babice i posiadać kartę biblioteczną. Osoby, które nie są czytelnikami, mogą zapisać się
do  biblioteki  osobiści  lub  bez  wychodzenia  z  domu  wypełniając  formularz  zapisu  online.
Formularz znajduje się na stronie biblioteki https://biblioteka-starebabice.pl w dolnym menu
zakładka Zapisz się do biblioteki.→

2. Usługa wydawania kodów do Legimi jest bezpłatna.
3. Możliwość  otrzymania  kodu  mają  wyłącznie  czytelnicy  mający  uregulowane  zobowiązania

wobec  biblioteki.  Kod  dostępu  może  zostać  wydany  także  po  założeniu  nowego  konta
bibliotecznego.

4. Nowa pula kodów wydawana jest co miesiąc począwszy od pierwszego roboczego dnia każdego
kolejnego miesiąca, od godziny 10:00 (tj. godziny otwarcia biblioteki dla czytelników). Liczba
kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości
„rezerwacji” kodu drogą telefoniczną, mailową, ani przez osoby trzecie, ponadto do jednej
karty bibliotecznej przydzielany jest jeden kod.

5. Otrzymany kod należy aktywować w miesiącu, w którym czytelnik go otrzymał. Aktywowany
kod jest ważny przez jeden miesiąc licząc od dnia aktywacji kodu. Informacja o tym czy w
danym  miesiącu  dostępne  są  jeszcze  kody  do  Legimi  będzie  pojawiać  się  na  stronie
internetowej oraz fanpage’u Biblioteki.

6. W  celu  odbioru  kodu  dostępu  do  aplikacji  Legimi  należy  skontaktować  się  mailowo  pod
adresem biblioteka@stare-babice.pl podając imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.
Po pomyślnym zweryfikowaniu konta bibliotecznego pracownik biblioteki wyśle e-mail z kodem
dostępu.
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