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Poniższy materiał podlega Klauzuli Ogólnego Dostępu (Open Game Content) i jest licencjonowany do publicznego użytku na warunkach Open Game License v1.0a.
Przedmioty inteligentne
Czarodziejskie przedmioty bywają czasem obdarzone inteligencją. Magia napełnia je świadomością, przez co czują i myślą niemal jak żywe istoty, dlatego też powinno się je traktować jak BN. Wiele z nich posiada niezwykłe zdolności i moce, a czasem też specyficzne dążenia. Inteligencję mogą posiadać jedynie permanentne przedmioty magiczne, a nie te, które po jednokrotnym użyciu tracą moc lub posiadają ładunki (oznacza to, że między innymi zwoje, różdżki i laski nigdy nie są obdarzone inteligencją). Uogólniając, mniej niż 1% magicznych przedmiotów posiada inteligencję.
Inteligentne przedmioty można w pewnym sensie uznać za stworzenia, posiadają bowiem Intelekt, Roztropność i Charyzmę. Często obdarzone są też zdolnością oświetlania otoczenia na życzenie (jak w przypadku magicznej broni) – wiele w przeciwnym razie nie widzą.
W odróżnieniu od większości magicznych przedmiotów, przedmioty inteligentne mogą samodzielnie aktywować swe moce, nie czekając na słowo rozkazu właściciela. Inteligentne przedmioty działają w turze właściciela, w kolejności zwykłej inicjatywy.

Tabela: Intelekt, Roztropność, Charyzma i zdolności przedmiotów
k%
Wartości atrybutów mentalnych
Sposób komunikacji
Możliwości
Zmysły
Modyfikator ceny bazowej
01–34
Dwa 12, jeden 10
Empatia1
Jedna słabsza moc
Wzrok i słuch 9 m
+1000 sz
35–59
Dwa 13, Jeden 10
Empatia1
Dwie słabsze moce
Wzrok i słuch 18 m
+2000 sz
60–79
Dwa 14, jeden 10
Mowa2
Dwie słabsze moce
Wzrok i słuch 36 m
+4000 sz
80–91
Dwa 15, Jeden 10
Mowa2
Trzy słabsze moce
Widzenie w ciemnościach i słuch 18 m
+5000 sz
92–97
Dwa 16, Jeden 10
Mowa2 3
Trzy słabsze moce
Widzenie w ciemnościach i słuch 18 m
+6000 sz
98
Dwa 17, Jeden 10
Mowa, telepatia3 4
Trzy słabsze moce i jedna potężniejsza6
Widzenie w ciemnościach i słuch 36 m
+9000 sz
99
Dwa 18, Jeden 10
Mowa, telepatia4 5
Trzy słabsze moce i dwie potężniejsze6
Widzenie w ciemnościach, ślepozmysł i słuch 36 m 
+12 000 sz
100
Dwa 19, Jeden 10
Mowa, telepatia4 5
Cztery słabsze moce i trzy potężniejsze 6
Widzenie w ciemnościach, ślepozmysł i słuch 36 m
+15 000 sz
1 Właściciel odczuwa ponaglenie, a czasem nawet ma wrażenie, że przedmiot zachęca go lub zniechęca do pewnych czynności.
2 Podobnie jak bohaterowie, inteligentny przedmiot mówi wspólnym oraz jednym dodatkowym językiem za każdy punkt premii z Intelektu. Potrafi również telepatycznie porozumiewać się z właścicielem.
3 Przedmiot potrafi czytać w każdym języku, w którym mówi.
4 Przedmiot może na życzenie wykorzystywać oba sposoby komunikowania się, korzystając z języków, które zna. Potrafi również telepatycznie porozumiewać się z właścicielem.
5 Przedmiot potrafi czytać w każdym języku, w którym mówi, oraz wykorzystywać odczytanie magii.
6 Przedmiot posiada raczej specjalne dążenie (i związaną z nim moc) niż potężniejszą moc, jeśli takie rozwiązanie lepiej pasuje do sytuacji.

Charakter inteligentnego przedmiotu
Każdy inteligentny przedmiot posiada również charakter. Zauważ, że charakter inteligentnego oręża jest zwykle określony – albo z góry, albo implikuje go moc broni. Jeśli tworzysz broń inteligentną losowo, jej charakter musi pasować do wszystkich posiadanych przez nią mocy.
Każda postać, której charakter nie pasuje do charakteru przedmiotu (z wyjątkiem sytuacji wyjaśnionej w przypisie pobliskiej tabeli), otrzymuje jeden poziom negatywny, gdy tylko weźmie przedmiot do ręki. Nie powoduje to efektywnej utraty poziomów, lecz poziom negatywny należy brać pod uwagę, dopóki śmiałek trzyma przedmiot (tego poziomu nie można się pozbyć nawet za sprawą czarów przywrócenie energii życiowej). Negatywne poziomy kumulują się z wszelkimi innymi karami, których przyczyną jest przedmiot, a ofiarą – pechowy właściciel, który nie spełnia jego wymagań. Przedmioty posiadające Ego (patrz dalej) o wartości pomiędzy 20 a 29 nakładają na właścicieli dwa poziomy negatywne. Te, których Ego przekracza 30, przyczyniają się do utraty trzech poziomów negatywnych.
Charakter inteligentnego przedmiotu
k%
Charakter przedmiotu
01–05
Chaotyczny dobry
06–15
Chaotyczny neutralny*
16–20
Chaotyczny zły
21–25
Neutralny zły*
26–30
Praworządny zły
31–55
Praworządny dobry
56–60
Praworządny neutralny*
61–80
Neutralny dobry*
81–100
Neutralny
*Przedmiotu może również używać każda postać, której charakter zgadza się z nie-neutralną częścią charakteru przedmiotu.
Języki znane przedmiotowi
Inteligentny przedmiot – podobnie jak bohaterowie – posługuje się wspólnym oraz jedną dodatkową mową na każdy punkt premii z Intelektu. Wybierz odpowiednie języki, biorąc pod uwagę takie czynniki jak powstanie przedmiotu oraz jego dążenia.
Zdolności inteligentnego przedmiotu
W pobliskiej Tabeli podano liczbę i potęgę zdolności, które posiada losowo tworzony przedmiot. Wykonaj teraz rzuty w odpowiednich tabelach, aby dokładniej określić te moce.
Słabsze moce inteligentnego przedmiotu
k%
Słabsza moc
Modyfikator ceny bazowej
01–05
Przedmiot może rzucić błogosławieństwo na sprzymierzeńców 3/dzień
+1000 sz
06–10
Przedmiot może użyć płomiennej otoczki 3/dzień 
+1100 sz
11–13
Przedmiot może rzucić pomniejszy obraz 1/dzień
+2200 sz
14–20
Przedmiot posiada cały czas aktywną obserwację śmierci 
+2700 sz
21–25
Przedmiot może na życzenie użyć wykrycia magii 
+3600 sz
26–31
Przedmiot 10 rang w Zastraszaniu
+5000 sz
32–33
Przedmiot 10 rang w Odcyfrowywaniu zapisków
+5000 sz
34–36
Przedmiot 10 rang w Wiedzy (wybierz dziedzinę)
+5000 sz
37–40
Przedmiot 10 rang w Przeszukiwaniu
+5000 sz
41–45
Przedmiot 10 rang w Spostrzegawczości
+5000 sz
46–50
Przedmiot 10 rang w Nasłuchiwaniu
+5000 sz
51–54
Przedmiot 10 rang w Czarostwie
+5000 sz
55–60
Przedmiot 10 rang w Wyczuciu pobudek
+5000 sz
61–66
Przedmiot 10 rang w Blefowaniu
+5000 sz
67–72
Przedmiot 10 rang w Dyplomacji
+5000 sz
73–77
Przedmiot może rzucić zaawansowany obraz 1/dzień
+5400 sz
78–80
Przedmiot może rzucić ciemność 3/dzień
+6500 sz
81–83
Przedmiot może użyć unieruchomienia osoby względem wroga 3/dzień
+6500 sz
84–86
Przedmiot może aktywować strefę prawdy 3/dzień
+6500 sz
87–89
Przedmiot może użyć otumanienia potwora 3/dzień
+6500 sz
90–95
Przedmiot może użyć zlokalizowania przedmiotu 3/dzień
+6500 sz
96–100
Przedmiot może użyć leczenie średnich ran (2k8+3) względem właściciela 3/dzień
+6500 sz

Wszystkie moce działają pod kierunkiem przedmiotu, choć ten zwykle poddaje się życzeniom właściciela. Aktywacja mocy czy koncentrowanie się na już funkcjonującej to dla przedmiotu akcja standardowa.
Potężniejsze moce inteligentnego przedmiotu
k%
Potężniejsza moc
Modyfikator ceny bazowej
01–06
Przedmiot potrafi na życzenie wykrywać przeciwny charakter
+7200 sz
07–10
Przedmiot może na życzenie wykrywać nieumarłych
+7200 sz
11–13
Przedmiot może na życzenie wywołać strach
+7200 sz
14–18
Przedmiot może użyć zakotwiczenia w wymiarze względem wroga 1/dzień
+10 000 sz
19–23
Przedmiot może użyć odesłania względem wroga 1/dzień
+10 000 sz
24–28
Przedmiot może użyć słabszego klosza niewrażliwości 1/dzień
+10 000 sz
29–33
Przedmiot może użyć mistycznego oka 1/dzień
+10 000 sz
34–37
Przedmiot cały czas korzysta z efektu wykrycie szpiegowania 
+10 000 sz
38–41
Przedmiot tworzy pierścień ściany ognia z właścicielem w centrum 1/dzień
+10 000 sz
42–45
Przedmiot może użyć ugaszenia płomieni względem ognia 3/dzień
+16 000 sz
46–50
Przedmiot może na życzenie użyć efektu status
+11 000 sz
51–54
Przedmiot może użyć podmuchu wiatru 3/dzień
+11 000 sz
55–59
Przedmiot może użyć jasnowidzenia 3/dzień
+16 000 sz
60–64
Przedmiot może na życzenie stworzyć magiczny krąg przeciw charakterowi mu przeciwnemu
+16 000 sz
65–68
Przedmiot może użyć przyspieszenia względem posiadacza 3/dzień
+16 000 sz
69–73
Przedmiot może stworzyć światło dnia 3/dzień
+16 000 sz
74–76
Przedmiot może stworzyć głębszą ciemność 3/dzień
+16 000 sz
77–80
Przedmiot może użyć wyczyszczenia niewidzialności (zasięg 9 m) 3/dzień
+16 000 sz
81–85
Przedmiot może użyć spowolnienia względem wrogów 3/dzień
+16 000 sz
86–91
Przedmiot może zlokalizować stworzenie 3/dzień
+30 000 sz
91–97
Przedmiot może użyć strachu względem wrogów 3/dzień
+30 000 sz
98–100
Przedmiot może użyć na życzenie wykrycia myśli
+44 000 sz

Jeśli wylosowałeś tę samą moc dwa razy, rzuć ponownie.
Dążenia przedmiotów
Dążenia inteligentnych przedmiotów
k%
Dążenie
01–20
Pokonaj/zabij istoty o całkowicie odmiennym charakterze*
21–30
Pokonaj/zabij bohaterów rzucających czary wtajemniczeń (w tym rzucające zaklęcia potwory i tych, którzy używają zdolności czaropodobnych)
31–40
Pokonaj/zabij bohaterów rzucających czary objawień (w tym boskie byty i sługi bóstw)
41–50
Pokonaj/zabij istoty, które nie rzucają czarów
51–55
Pokonaj/zabij określony rodzaj stworzeń (wybór jak w przypadku specjalnej zdolności oręża zguby)
56–60
Pokonaj/zabij określoną rasę lub rodzaj stworzeń
61–70
Broń określonej rasy lub rodzaju stworzeń
71–80
Pokonaj/zabij sługi konkretnego bóstwa
81–90
Broń sług i interesów konkretnego bóstwa
91–95
Pokonaj/zabij wszystkich (poza właścicielem i przedmiotem)
96–100
Wybierz jedna cechę
* Neutralny (N) przedmiot będzie dążył do zachowanie równowagi poprzez pokonanie/zabicie potężnych istot o skrajnych charakterach (PD, PZ, CD, CZ).
Dążenie
Cel, do którego inteligentny przedmiot dąży, musi pozostawać w zgodzie z jego charakterem i rodzajem. W tej kwestii należy zachować rozsądek. Dążenie „Pokonaj/zabij istoty rzucające czary wtajemniczeń” nie oznacza, że miecz zmusza właściciela do zabicia każdego napotkanego czarodzieja. Nie oznacza to również, że według oręża można zabić każdego czarodzieja, zaklinacza i barda na świecie. W tym przypadku należy jednak założyć, że miecz nienawidzi osób posługujących się magią wtajemniczeń i chce doprowadzić do zniszczenia miejscowej koterii czarodziejów czy doprowadzić do upadku władającej pobliską krainą królowej-zaklinaczki. Podobnie cel „Chroń elfy” nie oznacza, że posiadacz przedmiotu, który jest elfem, będzie pomagał wyłącznie samemu sobie. Przedmiot natomiast chce, by wykorzystywać go w sprawie służącej całej rasie – chce wyplenić wrogów i wesprzeć w walce przywódców tej rasy. W dążeniu „Pokonaj/zabij wszystkich” nie chodzi jedynie o samoobronę – oznacza ono, że przedmiot nie spocznie (lub nie pozwoli spocząć właścicielowi), dopóki nie stanie ponad wszystkimi innymi.
Moc związana z dążeniem
Moc związana z dążeniem funkcjonuje tylko wtedy, gdy inteligentny przedmiot wykonuje działania prowadzące do postawionego sobie celu. Wszystko zależy jednakże od jego punktu widzenia. Ocena, czy cel uświęca środki, nie powinna wywoływać wahania. W odróżnieniu od pozostałych mocy, inteligentny przedmiot może odmówić użycia mocy związanych z dążeniem nawet jeśli jego właściciel nad nim dominuje (patrz dalej, „Przedmioty kontra bohaterowie”).
Specjalne moce związane z dążeniem przedmiotu
k%
Moc związana z dążeniem
Modyfikator ceny bazowej
01–06
Przedmiot może użyć lodowej nawałnicy
+50 000 sz
07–12
Przedmiot może użyć dezorientacji
+50 000 sz
13–17
Przedmiot może użyć widmowego zabójcy
+50 000 sz
18–24
Przedmiot może użyć przejmującej rozpaczy
+50 000 sz
25–31
Przedmiot może użyć drzwi poprzez wymiary względem siebie i właściciela
+50 000 sz
32–36
Przedmiot może użyć zakażenia (podbitego do 4. poziomu) w ataku dotykowym
+56 000 sz
37–43
Przedmiot może użyć trucizny (podbitej do 4. poziomu) w ataku dotykowym
+56 000 sz
44–50
Przedmiot może użyć rdzewienia w ataku dotykowym
+56 000 sz
51–56
Przedmiot może użyć błyskawicy (10k6)
+60 000 sz
57–62
Przedmiot może użyć kuli ognistej (10k6) 
+60 000 sz
63–68
Posiadacz zyskuje premię ze szczęścia +2 do testów ataków, rzutów obronnych oraz testów umiejętności i atrybutów
+80 000 sz
69–74
Przedmiot może użyć zbiorowego zadawania lekkich ran
+81 000 sz
75–81
Przedmiot może użyć pieśni niezgody
+81 000 sz
82–87
Przedmiot może użyć wścibskich oczu
+81 000 sz
88–92
Przedmiot może użyć potężniejszego krzyku (15k6) 3/dzień
+130 000 sz
93–98
Przedmiot może użyć fali wyczerpania
+164 000 sz
99–100
Przedmiot może użyć prawdziwego zmartwychwstania względem posiadacza 1/miesiąc
+200 000 sz
Ego przedmiotu
Ego jest miernikiem mocy i siły osobowości przedmiotu. Jego wartość można określić dopiero po ustaleniu wszystkich innych aspektów danego inteligentnego magicznego wyposażenia. Ego jest czynnikiem wpływającym na relacje przedmiotu z bohaterem, w tym dominację jednego nad drugim, o czym dalej.
Ego przedmiotu
Cecha przedmiotu
Punkty Ego
Każde +1 premii z usprawnienia przedmiotu
1
Każde +1 premii dla specjalnych zdolności
1
Każda słabsza moc
1
Każda potężniejsza moc
2
Dążenie (i moc z nim związana)
4
Zdolność do telepatii
1
Zdolność czytanie języków
1
Zdolność odczytanie magii
1
Każde +1 premii z Intelektu
1
Każde +1 premii z Roztropności
1
Każde +1 premii z Charyzmy
1

Przedmioty kontra bohaterowie
Przedmiot posiadający Ego jest również obdarzony własną wolną wolą. Oczywiście będzie on zawsze pozostawał w zgodzie ze swym charakterem. W przypadku, gdy właściciel przedmiotu nie będzie szczerze oddany celom, jakie stawia przed nim charakter, bądź też stanie w sprzeczności z dążeniami przedmiotu, dojdzie do konfliktu osobowości. Warto zauważyć, że każdy przedmiot o Ego co najmniej 20 uważa, że góruje nad bohaterem – w tej sytuacji konflikt wybucha zawsze, gdy śmiałek nie do końca zgadza się ze swym wyposażeniem.
Gdy dochodzi do konfliktu osobowości, właściciel musi wykonać rzut obronny na Wolę (ST = Ego przedmiotu). Jeśli zakończy się on powiedzeniem, bohater będzie dominował nad wyposażeniem. W przeciwnym razie górę weźmie przedmiot. Dominacja utrzymuje się jeden dzień lub do momentu pojawienia się sytuacji krytycznej (takiej jak walna bitwa, poważne zagrożenie dla przedmiotu lub postaci itd.). Przedmiot, który zdominował bohatera, opiera się jego pragnieniom i może zażądać następujących ustępstw.
• Pozbycie się wspólników lub wyposażenia, których charakteru bądź osobowości przedmiot nie może znieść.
• Pozbycie się wszystkich innych przedmiotów magicznych lub przedmiotów określonego typu.
• Posłuszne poddawanie się wyborom, których dokonuje przedmiot dążący do swego celu.
• Natychmiastowe poszukiwanie i zabijanie stworzeń, których przedmiot nienawidzi.
• Ochrona przedmiotu przed ryzykiem, gdy nie jest używany.
• Postać musi nosić cały czas przedmiot przy sobie.
• Postać zrzeka się przedmiotu na rzecz osoby o odpowiedniejszym charakterze lub zachowaniu.

W skrajnych sytuacjach przedmiot może posunąć się dalej i dokonać następujących aktów.
• Zmusić właściciela do walki.
• Odmówić zaatakowania przeciwnika.
• Zaatakować posiadacza lub jego wspólników.
• Zmusić właściciela, by poddał się przeciwnikowi.
• Wyrwać się z dłoni posiadacza.

Oczywiście nie dojdzie do tego, jeśli przedmiot i postać żyją w harmonii charakterów, dążeń i osobowości. Niemniej nawet w takim wypadku inteligentne wyposażenie może pewnego dnia poszukać sobie innego, słabszego bohatera, którego łatwiej kontrolować, bądź też potężniejszego, który ułatwi mu wypełnienie zdania.
Wszystkie przedmioty magiczne posiadające osobowość chcą odgrywać istotną rolę w każdym wydarzeniu – a szczególnie w walce. Takie przedmioty rywalizują również ze sobą, nawet jeśli mają taki sam charakter. Żaden inteligentny obiekt nie chce, by jego właściciel posiadał inny rynsztunek obdarzony osobowością. Ponadto każdy taki przedmiot zdaje sobie sprawę z obecności innego, który znajduje się w promieniu 18 metrów. Większość inteligentnych elementów ekwipunku zrobi wszystko, by zmylić lub omamić właściciela i zniszczyć rywala. Oczywiście tego typu zachowania zależą też od charakteru przedmiotu.
Przedmioty posiadające osobowość nigdy nie znajdą się pod całkowitą kontrolą postaci. I odwrotnie – wyposażenie nigdy nie zdominuje całkowicie swego właściciela. Przedmiot wielokrotnie będzie próbował przekonać śmiałka do takiego czy innego działania i nie zrażą go porażki; nieustannie będzie żądał i domagał się spełnienia pewnych warunków.
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1. Określenia: (a) "Udzielający" oznacza właściciela praw autorskich i/lub znaków towarowych, który przyczynia się do tworzenia Otwartej Zawartości Gry; (b) "Materiały Pochodne" oznacza materiały objęte prawami autorskimi, włączając w to opracowania i tłumaczenia (w tym na języki komputerowe), cytaty, modyfikacje, korektę, dodatki, rozszerzenia, uaktualnienia, ulepszenia, kompilacje, skróty lub inne formy w jakich istniejące dzieło może być ponownie opublikowane, adaptowane lub zmienione; (c) "Dystrybucja”" oznacza reprodukcję, udzielenie licencji, najem, użyczenie, sprzedaż, emisją, wystawienie na widok publiczny, transmisję lub innego rodzaju dystrybucję; (d) "Otwarta Zawartość Gry" oznacza mechanikę gry, włączając w to metody, procesy i procedury w takim zakresie, że nie zawierają Tożsamości Produktu i są rozszerzeniem wcześniejszego dzieła i wszelkiej dodatkowej zawartości jednoznacznie określonej przez Udzielającego, jako Otwarta Zawartość Gry i oznaczająca każde dzieło objęte tą Licencją, włączając w to tłumaczenia i Materiały Pochodne chronione prawem autorskim, lecz wyłączając Tożsamość Produktu. (e) "Tożsamość Produktu" oznacza nazwę, logo i znaki szczególne w tym szatę graficzną produktu lub serii produktów; artefakty, stworzenia, postacie, opowieści, scenariusze, fabułę, elementy tematyczne, dialogi, wydarzenia, języki, ilustracje, symbole, wzory, wyobrażenia, podobizny, formaty, pozy, pomysły, motywy oraz graficzne, fotograficzne i inne zobrazowania graficzne lub dźwiękowe; imiona i opisy postaci; nazwy i opisy czarów, efektów magicznych, schematów zachowań, drużyn, ważnych osobistości, podobieństw, specjalnych umiejętności, miejsc, lokacji, środowiska, stworzeń, wyposażenia, magicznych i nadnaturalnych zdolności lub efektów, logo, symboli lub projektów graficznych; i wszystkie inne Znaki Towarowe lub Zastrzeżone Znaki Towarowe jasno określone jako Tożsamość Produktu, przez ich właściciela, za wyjątkiem Otwartej Zawartości Gry. (f) "Znak Towarowy" oznacza logo, nazwy, znaki, motto, układ graficzny wykorzystywany przez Udzielającego do identyfikacji siebie, lub swoich produktów lub powiązanych produktów stworzonych przez Udzielającego według zasad Licencji Otwartej Gry. (g) "Użytek", "Użyty" lub "Używanie" oznacza użytkowanie, dystrybucję, kopiowanie, edytowanie, formatowanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub w jakikolwiek inny sposób wytwarzanie Materiałów Pochodnych według zasad Licencji Otwartej Gry. (h) "Ty", "Twój" i inne odwołania w drugiej osobie liczby pojedynczej oznaczają licencjobiorcę w rozumieniu tej umowy.

2. Licencja: Ta Licencja dotyczy każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który zawiera informację, wskazującą, że Otwarta Zawartość Gry może być użyta tylko na warunkach tej Licencji. Musisz załączyć taką informację do każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którego Używasz. Nie można dodawać ani ujmować żadnych postanowień do i z niniejszej Licencji, oprócz możliwości wymienionych w Licencji. Żadne inne warunki i postanowienia nie mogą się odnosić do Otwartej Zawartości Gry rozpowszechnianej na zasadach tej Licencji.

3. Oferta i akceptacja: Używając Otwartej Zawartości Gry stwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej Licencji.

4. Zapewnienia i postanowienia: W zamian za akceptację używania tej Licencji, Licencjodawca zapewnia Ci wieczystą, ogólnoświatową, wolną od tantiem, niewyłączną licencję o postanowieniach niniejszej Licencji na Używanie Otwartej Zawartości Gry.

5. Oświadczenie o prawie do udzielenia Licencji: Jeżeli publikujesz własne, oryginalne materiały jako Otwartą Zawartość Gry stwierdzasz, że Twój wkład jest Twoim wytworem i/lub masz prawo do zapewnienia praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję.

6. Informacja o Prawach Autorskich: Jesteś zobowiązany uaktualniać INFORMACJĘ O PRAWACH AUTORSKICH, tak by zawierała dokładny tekst INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który kopiujesz, modyfikujesz, lub dystrybuujesz, musisz także dodać tytuł, datę praw autorskich i nazwę właściciela praw autorskich do Informacji o Prawach Autorskich, dla każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, którą dystrybuujesz.

7. Używanie Tożsamości Produktu: Zobowiązujesz się do nieużywania żadnej części Tożsamości Produktu, włączając w to wskazanie zgodności, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem każdego z elementów Tożsamości Produktu. Zobowiązujesz się nie wskazywać zgodności lub powiązań z żadnym Znakiem Towarowym ani Znakiem Handlowym w połączeniu z dziełem zawierającym Otwartą Zawartość Gry, chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem takiego Znaku Towarowego lub Znaku Handlowego. Użycie którejkolwiek z Tożsamości Produktu w Otwartej Zawartości Gry nie stanowi naruszenia własności danej Tożsamości Produktu. Właściciel Tożsamości Produktu wykorzystanej w Otwartej Zawartości Gry zachowuje pełne prawa, tytuły i korzyści do i z Tożsamości Produktu.

8. Identyfikacja: Jeżeli dystrybuujesz Otwartą Zawartość Gry musisz jasno określić jaka część pracy przez ciebie dystrybuowanej jest Otwartą Zawartością Gry.

9. Uaktualnienie Licencji: Wizards lub jej określeni Przedstawiciele, mogą publikować uaktualnione wersje niniejszej Licencji. Możesz używać każdej autoryzowanej wersji tej Licencji do kopiowania, modyfikacji i dystrybucji każdej Otwartej Zawartości Gry, oryginalnie dystrybuowanej na niniejszej Licencji w dowolnej jej wersji.

10. Kopia Licencji: Jesteś ZOBOWIĄZANY dystrybuować kopię niniejszej Licencji z każdą kopią Otwartej Zawartości Gry.

11. Użycie danych Udzielającego: Nie możesz wykorzystywać nazwy lub nazwiska żadnego z Udzielających do Wprowadzenia na rynek ani Reklamy Otwartej Zawartości Gry, chyba że posiadasz na to pisemną zgodę Udzielającego.

12. Niemożność wywiązania się: Jeżeli nie jesteś w stanie wywiązać się z któregokolwiek warunku niniejszej Licencji w stosunku do Otwartej Zawartości Gry, ze względu na ustawę, rozporządzenie lub wyrok sądu, nie możesz Używać Otwartej Zawartości Gry której dotyczy.

13. Przerwanie: Niniejsza Licencja zostaje automatycznie cofnięta jeżeli któryś z warunków w niej zawartych zostanie naruszony, a uchybienie nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni od stwierdzenia naruszenia. Wszystkie sublicencje działają nadal po zerwaniu niniejszej Licencji.

14. Przystosowanie: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji jest niemożliwe do zastosowania, takie postanowienie powinno zostać przystosowane, lecz tylko w granicach koniecznych dla zapewnienia stosowalności.

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. System Reference Document Copyright 2000-2003, Wizards of the Coast, Inc.; Authors Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Rich Baker, Andy Collins, David Noonan, Rich Redman, Bruce R. Cordell, John D. Rateliff, Thomas Reid, James Wyatt, based on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
[Odpowiednia notka o twoich prawach autorskich wg wzoru:] (tytuł pracy) Copyright (rok), (właściciel praw autorskich).

KONIEC LICENCJI

