
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 1/2021 

z 11 stycznia 2021 r. 
 

 

Regulamin udostępniania  

e-booków, audiobooków i kursów wideo ebookpoint BIBLIO  

w Bibliotece Raczyńskich 

 

1. Kod dostępu do ebookpoint BIBLIO może otrzymać każda pełnoletnia osoba, która jest 
zarejestrowanym Czytelnikiem Biblioteki Raczyńskich, posiada ważną kartę czytelnika i nie 
ma zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. 

2. Korzystanie z oferty ebooków, audiobooków oraz kursów wideo jest bezpłatne. 
3. Aby z niej skorzystać, należy założyć konto na platformie elektronicznej 

https://biblio.ebookpoint.pl: 
a) w prawym górnym rogu należy wybrać pole „zaloguj się”, a następnie w lewym dolnym 

rogu „zarejestruj się”;  
b) wypełnić formularz rejestracyjny; 
c) po wypełnieniu formularza należy na swojej poczcie elektronicznej odebrać maila 

od ebookpoint BIBLIO i kliknąć w link potwierdzający rejestrację; 
d) konto użytkownika jest aktywne, możliwe jest logowanie do e-platformy za pomocą 

wcześniej zarejestrowanych danych. 
4. Właścicielem i administratorem platformy elektronicznej ebookpoint BIBLIO (e-platforma) 

jest Helion. 
5. Kody dostępu do ebookpoint BIBLIO można odbierać osobiście w Wypożyczalni 

Biblioteki Raczyńskich przy placu Wolności (wejście od al. Marcinkowskiego).  
6. Nie można rezerwować kodów z wyprzedzeniem. 
7. Na jedną ważną kartę czytelnika (z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 1) w danym 

miesiącu przyznawany jest jeden kod. Wydane kody są ewidencjonowane, informacja 
o wydaniu kodu i terminie jego ważności umieszczana jest w koncie czytelnika Biblioteki 
Raczyńskich.  

8. Kod należy aktywować najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym został  
wydany (np. kod otrzymany 15 stycznia 2021 roku należy aktywować nie później niż 
31 stycznia 2021 roku). Po tym dniu kod wygasa. 

9. Aby aktywować kod, należy wejść na e-platformę https://biblio.ebookpoint.pl; 
a) po zalogowaniu w polu „kod dostępu” należy wpisać kod otrzymany w Bibliotece 

Raczyńskich; 
b) po podaniu kodu otwarta zostanie strona biblioteki cyfrowej ebook BIBLIO. 

10. Kod jest ważny przez 30 dni, licząc od dnia aktywacji. Po upływie jego ważności można 
zgłosić się do Biblioteki po kolejny kod. 

11. Biblioteka Raczyńskich udostępnia miesięcznie 20 kodów do platformy ebookpoint 
BIBLIO. Jeśli pula przypadająca na dany miesiąc się wyczerpie, kolejne kody będą 
wydawane od pierwszego dnia następnego miesiąca. 



12. Po aktywowaniu kodu Czytelnik otrzymuje dostęp do wszystkich ebooków, audiobooków 
oraz kursów video z oferty ebook BIBLIO dla bibliotek – z następującymi zastrzeżeniami: 
a) w przypadku czasowej niedostępności Publikacji wybranej przez Użytkownika 

i udostępnionej w bibliotece cyfrowej ebookpoint BIBLIO administrator e-platformy 
firma Helion udostępni publikację w ciągu 2 dni roboczych; 

b) administrator e-platformy firma Helion ustala maksymalny czas jednokrotnego 
wypożyczenia publikacji i liczbę jednocześnie wypożyczonych publikacji przez 
Użytkownika; 

c) administrator e-platformy firma Helion zastrzega sobie prawo wycofania dostępu 
do określonych publikacji ze względu na wycofanie zgody przez Wydawcę publikacji na 
udostępnianie jej na e-platformie. 

13. Aktywowanie kodu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
regulaminu udostępniania ebooków, audiobooków, kursów wideo i polityką prywatności 
dostępnymi na stronie https://biblio.ebookpoint.pl/regulamin. 

14. Czytelnik może korzystać z ebooków, audiobooków i kursów wideo udostępnionych za po-
średnictwem Biblioteki Raczyńskich 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.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego. 

15. Do korzystania z e-platformy jest wymagane połączenie z siecią internet urządzenia 
końcowego (komputera lub innego odtwarzacza treści audiowizualnych) z zainstalowaną 
przeglądarką internetową, pozwalająca wyświetlać HTML (np. Internet Explorer, Firefox, 
Safari, Chrome).  

14. Biblioteka nie wypożycza urządzeń do czytania ebooków (e-czytników, tabletów etc.). 
15. Wskazówki, jak założyć konto i wpisać kod, można uzyskać w Informatorium Biblioteki 

Raczyńskich (tel. 061 88 58 918). 
 


