Regulamin wydawania kodów do Legimi w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Józefa Wybickiego w Sopocie w 2021 roku:
(obowiązuje od 22 stycznia 2021)
1. Kody są wydawane osobom, które są zameldowane lub mieszkają w Sopocie.
2. Ww. adres zamieszkania lub zameldowania musi być podany jako obowiązujący w momencie zapisywania czytelnika do Biblioteki, tzn. widnieć na Zobowiązaniu oraz w systemie bibliotecznym PATRON.
3. W przypadku zmiany adresu należy osobiście udać się do jednej z filii Biblioteki i wypełnić nowe zobowiązanie z aktualnym adresem.
4. Biblioteka udostępnia czytelnikom kody trzema drogami:
•

podczas wizyty w Sopotece – galerii kultury multimedialnej

•

telefonicznie

•

poprzez wiadomość wysłaną do Sopoteki na Facebooku

w godzinach pracy Biblioteki, tj. poniedziałek–czwartek 12:00–19:00, piątek 8:00–
15:00.
5. W każdym z ww. przypadków należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer swojej
Karty Czytelnika lub Metropolitalnej Karty do Kultury (która jest zarejestrowana w systemie Biblioteki PATRON).
6. Jeden czytelnik może otrzymać jeden kod do Legimi.
7. W przypadku komunikatu o błędnym kodzie każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Bibliotekarz, który wydał kod zgodnie z procedurami wydawania kodów nie
ma obowiązku przekazania kolejnego kodu tej samej osobie, która zgłasza nieprawidłowości związane z wykorzystaniem kodu.
8. Nie ma możliwości otrzymania kodu do Legimi, jeżeli właścicielem okazanego numeru
Karty jest osoba inna niż osoba ubiegająca się o kod. Istnieją wyjątki od tej reguły rozpatrywane indywidualnie przez Dyrekcję Biblioteki, np. w przypadku niepełnosprawności osoby, która jest właścicielem karty, kod do Legimi w jej imieniu za okazaniem
jej karty może uzyskać inna, upoważniona do tego osoba.
9. Otrzymany kod do Legimi jest ważny przez miesiąc i należy wpisać go w polu „kod
promocyjny” pod adresem www.legimi.pl/sopoteka.
10. Biblioteka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:
•

przyczyny organizacyjne, w szczególności:

o

a) zmiany w zakresie funkcjonowania Biblioteki,

o

b) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu

11. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Biblioteki.

