
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 34 / 2020 

z dnia 28 grudnia 2020r. 

 

 

Regulamin korzystania z usługi Legimi 

 

 

1. Możliwość wypożyczania e-booków z oferty abonamentowej Legimi mają wyłącznie czytelnicy 

zapisani do Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Usługa ta jest bezpłatna. 

2. Czytelnicy mogą czytać ebooki w Legimi aż do osiągnięcia przez wszystkich korzystających limitu 

stron w ramach zakupionego przez bibliotekę pakietu lub (kiedy limit stron nie zostanie osiągnięty) 

do dnia zakończenia świadczenia usługi przez Legimi . 

3. Aby skorzystać z usług Legimi w BPMG wystarczy odebrać kod dostępu w Bibliotece Głównej. 

Wydawane są one wyłącznie podczas osobistej wizyty, jeden czytelnik może otrzymać jeden kod. 

4. Biblioteka dysponuje ograniczoną liczbą kodów na każdy miesiąc. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Otrzymany kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany (w przeciwnym 

wypadku wygasa) i jest on aktywny przez 30 dni, licząc od daty zalogowania np. (np. 14.01-14.02). 

Po upływie wymienionego okresu można przedłużyć dostęp, wprowadzając nowy kod otrzymany 

w Bibliotece. 

6. Po odebraniu kodu po raz pierwszy należy:  

- wejść na stronę internetową  http://www.legimi.pl/bpm_gniezno i założyć konto,  

- wpisać kod otrzymany w Bibliotece, następnie podać nazwę użytkownika, adres e-mail (na który 

zostanie przesłany przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć) i hasło,  

- pobrać bezpłatną aplikację Legimi na swoje urządzenie.  

7.  Aplikacja Legimi dostępna jest na większości urządzeń przenośnych takich jak tablety, smartfony, 

wybrane e-czytniki, w różnych systemach operacyjnych. 

8. W aplikacji Legimi czytelnik otrzymuje nieograniczony dostęp do e-booków na okres jednego 

miesiąca od daty aktywowania kodu. E-booki można czytać jednocześnie na dwóch wybranych 

urządzeniach, po pobraniu również offline bez konieczności połączenia z Internetem. 

9.  Katalog książek jest dostępny w aplikacji lub na https://www.legimi.pl/ebooki/ 

10.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z indywidualnego konta 

Czytelnika, założonego przez niego na stronie www.legimi.pl. Udostępnia wyłącznie kod 

umożliwiający bezpłatne korzystanie z Legimi w ramach wykupionego przez Bibliotekę 

abonamentu. 

11.  Więcej informacji: https://www.legimi.pl/jak-to-dziala/ 

 

 

Dostęp do usługi Legim zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
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