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Regulamin korzystania z usługi e-booków i audiobooków na
platformie Legimi w roku 2022

1. Możliwość wypożyczania e-booków z oferty abonamentowej Legimi mają
wyłącznie posiadacze aktywnej Metropolitalnej Karty do Kultury (MKdK), którzy
nie posiadają zadłużeń na koncie (1 kod na 1 MKdK).
2. Usługa wypożyczania e-booków jest bezpłatna.
3. Aby skorzystać z usługi należy odebrać kod dostępu, wejść na stronę
internetową www.legimi.pl/wimbp, aktywować kod, zalogować lub
zarejestrować się na stronie Legimi oraz pobrać bezpłatną aplikację.
4. Kod jest aktywny przez 30 dni, licząc od daty zalogowania. Jeden kod
uprawnia do korzystania z oferty Legimi na dwóch urządzeniach jednocześnie.
5. Kody dostępu można otrzymać w 5 filiach WiMBP w Gdańsku (Biblioteka
Manhattan, Biblioteka Główna, Biblioteka Oliwska, Biblioteka Kokoszki,
Biblioteka Lawendowa) w dwóch terminach w każdym miesiącu, wg
poniższego harmonogramu:
2 marca – środa
15 marca – wtorek
4 kwietnia – poniedziałek
15 kwietnia – piątek
4 maja – środa
16 maja – poniedziałek
2 czerwca – czwartek
15 czerwca – środa
4 lipca – poniedziałek
15 lipca – piątek
2 sierpnia – wtorek
16 sierpnia – wtorek
2 września – piątek
15 września – czwartek
4 października – wtorek
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17 października – poniedziałek
3 listopada – czwartek
15 listopada – wtorek
2 grudnia – piątek
15 grudnia – czwartek
6. W celu otrzymania kodu należy odwiedzić wybraną Filię, zadzwonić lub wysłać
maila (1 kod na 1 MKdK).
7. Pracownik Biblioteki odpowie na telefony i maile wysłane tylko w godzinach
pracy wybranej Filii. Wcześniej wysłane maile nie będą brane pod uwagę przy
wydawaniu kodów.
8. Pobrany przez czytelnika kod musi być aktywowany najpóźniej do końca
miesiąca,w którym został pobrany. Jeśli nie nastąpi jego aktywacja,
w następnym miesiącu nie można pobrać kolejnego kodu.

