
Drogi Czytelniku!

Publikacja, którą nabyłeś, składa się z:
• płyty CD z audiobookami opowiadań;
• książki z tekstami opowiadań i konspektami zajęć;
• albumu ze zdjęciami zwierząt występujących w opowiadaniach; 
• dostępu do wersji streamingowej audiobooka.

Czym jest wersja streamingowa audiobooka?
To pliki dźwiękowe poszczególnych opowiadań zapisane na serwerze, do których uzyskuje się dostęp za po-
średnictwem łącza internetowego. Jest to szczególnie przydatne dla osób nieposiadających sprzętu z napędem 
CD lub chcących odtwarzać słuchowisko przy użyciu tabletu lub telefonu komórkowego sprzężonego z głośni-
kiem Bluetooth lub z samochodowym zestawem głośnikowym.

Gdzie można znaleźć wersję streamingową słuchowisk?
Audiobook w wersji streamingowej jest dostępny na stronie www.mojaplytoteka.pl oraz w aplikacji mobilnej 
„Moja płytoteka”, którą można pobrać za darmo ze sklepu App Store lub Google Play. Aplikacja umożliwia po-
branie bajek na telefon, a następnie odtwarzanie ich bez konieczności posiadania dostępu do internetu (np. gdy 
w danym miejscu łącze internetowe jest słabe). 

Jak uzyskać dostęp do albumu z bajkami?
• Wejdź na stronę www.mojaplytoteka.pl i zaloguj się jako użytkownik serwisu. Jeśli nie jesteś użytkownikiem 

serwisu, konieczne jest utworzenie nowego konta i zalogowanie się jako użytkownik (jest to całkowicie 
bezpłatne).

• Sprawdź skrzynkę odbiorczą e-maila, który został podany przy zakupie publikacji: znajdziesz tam wiadomość 
z kodem dostępu. Kod ten umożliwia odblokowanie pełnej wersji audiobooka oraz daje dostęp do folderu 
zawierającego pliki PDF z konspektami zajęć z książki. Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości 
z kodem dostępu – znajdziesz tam także informację, w jaki sposób należy go aktywować.

• Uwaga! Przesłany kod można wykorzystać tylko jeden raz i powtórne użycie go nie jest możliwe. Do każ-
dego egzemplarza publikacji przypisany został jeden, oddzielny kod. Nie udostępniaj ani nie przesyłaj nikomu 
swojego kodu, gdyż uniemożliwi Ci to korzystnie z audiobooka w serwisie „Moja płytoteka”.

• Nie widzisz e-maila w swojej skrzynce odbiorczej? Sprawdź folder Spam, Oferty, Społeczności lub inne tego 
typu zakładki znajdujące się na Twoim koncie.  


