




 Podpisový arch k petici 

 Klimatická krize je sociální krizí: na konferenci COP27 je třeba jednat! 
 Kompletní  text  petice  je  umístěn  na  první  straně  této  složky,  případně  v  těsné  blízkosti  tohoto  podpisového  archu.  Dle  §  4  zákona  č.  85/1990  Sb.,  o  právu 
 petičním,  uvádíme,  že  tento  podpisový  arch  se  týká  Petice  ve  věci  COP27.  Více  informací  lze  získat  na  webu:  www.climateofchange.info  nebo 
 www.tydenproklima.cz 
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