
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOSTĘPU DO EMPIK GO W MIEJSKIEJ  

I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. RYSZARDA KINCLA W 

RACIBORZU 

§ 1 

1. Biblioteka umożliwia czytelnikom dostęp do bazy e-booków Empik Go (Empik S.A. z 

siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122) poprzez wydanie 

indywidualnego kodu zasilającego.  

2. Dostęp do Empik Go dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa 

narodowego w ramach realizacji Narodowego programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025. 

§ 2 

1. Kod zasilający do Empik Go może być wydany wyłącznie zarejestrowanym czytelnikom 

Biblioteki, którzy ukończyli 16 lat. 

2. Czytelnik nie może korzystać z więcej niż jednego kodu jednocześnie. 

3. Liczba kodów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Kody zasilające do Empik Go można odebrać w każdej filii i oddziale Biblioteki. 

5. Kod zasilający do Empik Go jest ważny 30 dni od momentu jego aktywacji. Po tym czasie 

czytelnik może zgłosić się po nowy kod. 

6. Kod aktywuje subskrypcję usług dotyczących audiobooków oraz ebooków w ramach 

Empik Go. 

7. Kod zasilający nie podlega wymianie na gotówkę i nie podlega zwrotowi. 

 

§ 3 

1. Czytelnik, korzystając z dostępu do Empik Go, oświadcza, że zapoznał się i będzie 

przestrzegał Regulaminu Sklepu Internetowego empik.com oraz załącznika nr 8 do tego 

Regulaminu „Zasady sprzedaży i korzystania z Abonamentu Empik Go” określającego 

warunki korzystania z kodów (regulamin dostępny na stronie: 

https://www.empik.com/regulamin). 

2. Warunkiem zrealizowania kodu zasilającego jest posiadanie lub utworzenie konta klienta 

w serwisie empik.com, zaakceptowanie Regulaminu korzystania z serwisu Empik Go 

(https://www.empik.com/regulamin) oraz zapoznanie się z polityka prywatności 

(https://www.empik.com/polityka-prywatnosci). 

3. Aby wykorzystać kod, należy wejść na stronę http://www.empik.com/biblioteki/kod  i 

postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie; użytkownicy Biblioteki 

otrzymują dostęp do treści zawartych w serwisie Empik Go za pośrednictwem serwisu 

znajdującego się pod adresem https://www.empik.com/go lub za pośrednictwem aplikacji 

Empik Go dostępnej do pobrania przez internet na stronie 

https://www.empik.com/go/czytniki, w sklepie Google Play lub App Store, na urządzenia 

mobilne: smartfony, tablety, czytniki ebooków. 

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

Czytelnika, założonego przez niego na stronie www.empik.com - Biblioteka wyłącznie 

udostępnia kod umożliwiający bezpłatne korzystanie z Empik Go w ramach wykupionego 

przez Bibliotekę abonamentu.  

 

 

Regulamin obowiązuje od 2 maja 2022 r. 
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