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4411°°  CCoorrssoo  SSCCII  FFOONNDDOO  EESSCCUURRSSIIOONNIISSMMOO  

22001166//22001177  

  

IIll  ccoorrssoo  

  

SSuullllaa  nneevvee  

  

IIssccrriizziioonnii  
IIll  ccoorrssoo  ssii  pprreeffiiggggee  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  

ddeellllaa  tteeccnniiccaa  ddii  bbaassee  ssuu  ppiissttaa  bbaattttuuttaa  

eedd  èè  pprrooppeeddeeuuttiiccoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  

ssuucccceessssiivvaammeennttee  eessccuurrssiioonnii,,  aanncchhee  

ssuu  ppiissttaa  nnoonn  ttrraacccciiaattaa,,  iinn  aammbbiieennttee  

mmoonnttaannoo  iinnnneevvaattoo..  IIll  ccoorrssoo  èè  rriivvoollttoo  

ssiiaa  aa  sscciiaattoorrii    pprriinncciippiiaannttii  cchhee  aa  

sscciiaattoorrii  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  ppeerrffeezziioonnaarree  

llaa  pprroopprriiaa  tteeccnniiccaa..  LLee  lleezziioonnii  ssoonnoo  

tteennuuttee  ddaa  IIssttrruuttttoorrii  ddii  SSccii  FFoonnddoo  

EEssccuurrssiioonniissmmoo,,  ttiittoollaattii  ddaall  CC..AA..II..  ee  ddaa  

mmaaeessttrrii  FFIISSII..  
  

IInn  aauullaa  

LLEEZZIIOONNII  TTEEOORRIICCHHEE  IINN  AAUULLAA  

LLuunneeddìì  1144  nnoovveemmbbrree  22001166  

AAttttrreezzzzaattuurraa  ee  aabbbbiigglliiaammeennttoo  

LLuunneeddìì  2211  nnoovveemmbbrree  22001166  

TTooppooggrraaffiiaa  ee  oorriieennttaammeennttoo  

LLuunneeddìì  2288  nnoovveemmbbrree  22001166  

TTeeccnniiccaa  sscciiiissttiiccaa  

LLuunneeddìì  1122  ddiicceemmbbrree  22001166  

MMeetteeoorroollooggiiaa  

  

IInn  aammbbiieennttee  

LLEEZZIIOONNII  IINN  AAMMBBIIEENNTTEE  

DDoommeenniiccaa  2277  nnoovveemmbbrree  22001166  

EEssccuurrssiioonnee  aaii  PPiiaann  ddeeii  RReessiinneellllii  ccoonn  

pprroovvaa  ddii  oorriieennttaammeennttoo..  

DDoommeenniiccaa  88  ee  SSaabbaattoo  1144  ggeennnnaaiioo  22001166  

EEsseerrcciizzii  ""aa  sseeccccoo""  ccoonn  ssccii  ee  bbaassttoonncciinnii  

 

LLEEZZIIOONNII  PPRRAATTIICCHHEE    

DDoommeenniiccaa  1155  GGeennnnaaiioo  22001177  

SSiillss  MMaarriiaa  ((CCHH))  

DDoommeenniiccaa  2222  GGeennnnaaiioo  22001177  

PPoonnttrreessiinnaa  ((CCHH))  

DDoommeenniiccaa  2299  GGeennnnaaiioo  22001177  

RRiiaallee  ((IIttaalliiaa))  

DDoommeenniiccaa  55  FFeebbbbrraaiioo  22001177  

SStt..MMoorriittzz  ((CCHH))  

DDoommeenniiccaa  1122  FFeebbbbrraaiioo  22001177  

LLaa  PPuunntt--CChhaammuueess  ((CCHH))  

DDoommeenniiccaa  1199  FFeebbbbrraaiioo  22001177  

SSaann  MMiicchheellee  ((IIttaalliiaa))  

WWeeeekkeenndd  2255//2266  FFeebbbbrraaiioo  22001177  

CChhiiaavveennnnaa  ((IIttaalliiaa))  
 

LLee  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee  ssoonnoo  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  

ssqquuaaddrree  ddii  lliivveellllii  oommooggeenneeii..  LLaa  dduurraattaa  ddeellllee  

lleezziioonnii  èè  ddii  33  oorree..  

LLee  llooccaalliittàà  iinnddiiccaattee  nneell  pprrooggrraammmmaa  

ppoossssoonnoo  ssuubbiirree  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii  iinn  ffuunnzziioonnee  

ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteerreeoollooggiicchhee  ee  

ddeellll''iinnnneevvaammeennttoo..  

LLee  llooccaalliittàà  ssii  rraaggggiiuunnggoonnoo  ttrraammiittee  ppuullllmmaann  

ggrraannttuurriissmmoo  iinn  ppaarrtteennzzaa  ddaa  MMiillaannoo  ddaa  

ddiivveerrssii  ppuunnttii  ddii  rraaccccoollttaa  ee  ccoonn  uullttiimmoo  oorraarriioo  

uuttiillee  llee  oorree  77::0000..  

EE''  pprreevviissttaa  aallmmeennoo  uunnaa  ssqquuaaddrraa  ddeeddiiccaattaa  

aallll''aapppprreennddiimmeennttoo  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  ddii  

ppaattttiinnaaggggiioo  ee  uunnaa  ssqquuaaddrraa  ddii  sscciiaattoorrii  ggiiàà  

eessppeerrttii  cchhee  ppoottrràà  uussuuffrruuiirree  ddii  lleezziioonnee  

""iittiinneerraannttee""..  

LLaa  SSccuuoollaa  mmeettttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  

ggrraattuuiittaammeennttee  ll''aattttrreezzzzaattuurraa  ((ssccii,,  aattttaacccchhii  ee  

bbaassttoonncciinnii))..  
 

EE’’  ppoossssiibbiillee  iissccrriivveerrssii  aall  CCoorrssoo  

ssoollttaannttoo  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  

SSeezziioonnee  dduurraannttee  ggllii  oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa..  

OOccccoorrrree  pprreesseennttaarree  llaa  tteesssseerraa  CCAAII  iinn  

ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà  oo  iissccrriivveerrssii  ccoommee  

nnuuoovvoo  ssoocciioo,,  ccoommppiillaarree  llaa  sscchheeddaa  ddii  

iissccrriizziioonnee  ee  iill  mmoodduulloo  ddeell  ccoonnsseennssoo  

iinnffoorrmmaattoo,,  vveerrssaarree  uunn  aaccccoonnttoo  ddii  110000€€,,  

iimmppeeggnnaannddoossii  aa  ssaallddaarree  llaa  qquuoottaa  eennttrroo  

iill  1144  nnoovveemmbbrree  22001166..  

  

LLaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ddii  338800€€  ee  

ccoommpprreennddee::  

  

��  llee  lleezziioonnii  tteeoorriicchhee  ee  pprraattiicchhee  ccoommee  

ddaa  pprrooggrraammmmaa,,  

��  llee  rreellaattiivvee  ddiissppeennssee,,    

��  iill  ttrraassppoorrttoo  iinn  ppuullllmmaann  ppeerr  llee  88  

uusscciittee  ssuullllaa  nneevvee  ee  ppeerr  

ll’’eessccuurrssiioonnee  aa  ppiieeddii,,    

��  iill  ssooggggiioorrnnoo  iinn  aallbbeerrggoo  ccoonn  

ttrraattttaammeennttoo  ddii  ½½  ppeennssiioonnee  aa  

CChhiiaavveennnnaa,,  

��  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  CCAAII,,    

��  ll’’aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee..  

  

  

  

PPrreesseennttaazziioonnii  ddeell  ccoorrssoo  pprreessssoo  llaa  sseezziioonnee  ddeell  CCAAII  MMiillaannoo  lluunneeddìì  77  nnoovveemmbbrree  aallllee  oorree  2211::0000..  

  

LLee  aattttiivviittàà  ddii  SSccii  FFoonnddoo  EEssccuurrssiioonniissmmoo  ddeevvee  eesssseerree  ssvvoollttaa  ccoonn  aaddeegguuaattaa  aattttrreezzzzaattuurraa  tteeccnniiccaa  ee  ccoonn  aaddeegguuaattoo  aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  

sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  vveerrrràà  iilllluussttrraattoo  nneellllaa  lleezziioonnee  iinnttrroodduuttttiivvaa  ddeell  ccoorrssoo..  

  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::  ppeerr  ll''iissccrriizziioonnee  aa  ccoorrssii  oo  eessccuurrssiioonnii  èè  nneecceessssaarriioo  eesssseerree  ssooccii  ddeell  CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo..  LLee  

iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  sseezziioonnee  ddeell  CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo  iinn  VViiaa  DDuucccciioo  ddii  BBoonniinnsseeggnnaa  nn°°  2233..    

  


