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4433°°  CCoorrssoo  SSCCII  FFOONNDDOO  EESSCCUURRSSIIOONNIISSMMOO  

22001188//22001199  
  

IILL  CCOORRSSOO  
  

LLEEZZIIOONNII  SSUULLLLAA  NNEEVVEE  
  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  
IIll  ccoorrssoo  ssii  pprreeffiiggggee  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  

ddeellllaa  tteeccnniiccaa  ccllaassssiiccaa  ssuu  ppiissttaa  bbaattttuuttaa  

eedd  èè  pprrooppeeddeeuuttiiccoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  

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  CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo..  

  
  

IINN  AAUULLAA  
LLeezziioonnii  tteeoorriicchhee  ssuu  tteeccnniiccaa  sscciiiissttiiccaa,,  

aattttrreezzzzaattuurraa,,  aabbbbiigglliiaammeennttoo  ee  

mmeetteeoorroollooggiiaa..  

  

IINN  AAMMBBIIEENNTTEE  
LLeezziioonnii  ccoonn  eesseerrcciizzii  ""aa  sseeccccoo""  ccoonn  ssccii  

ee  bbaassttoonncciinnii  ee  lleezziioonnee  pprraattiiccaa  ddii  

ttooppooggrraaffiiaa  ee  oorriieennttaammeennttoo..   

66  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee  iinn  bbeelllliissssiimmee  llooccaalliittàà  

sscciiiissttiicchhee  ddiivviissee  iinn  44  wweeeekkeenndd..  

LLee  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee  ssoonnoo  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  

ssqquuaaddrree  ddii  lliivveellllii  oommooggeenneeii..  LLaa  dduurraattaa  ddeellllee  

lleezziioonnii  èè  ddii  33  oorree..  

LLee  llooccaalliittàà  ssii  sscciiiissttiicchhee  ssii  rraaggggiiuunnggeerraannnnoo  

ttrraammiittee  ppuullllmmaann  ggrraannttuurriissmmoo  iinn  ppaarrtteennzzaa  ddaa  

MMiillaannoo  ddaa  ddiivveerrssii  ppuunnttii  ddii  rraaccccoollttaa  ee  ccoonn  

uullttiimmoo  oorraarriioo  uuttiillee  llee  oorree  77::0000  

  

  

CCAALLEENNDDAARRIIOO  

1122//1111//22001188::  lleezziioonnee  tteeoorriiccaa  iinn  sseeddee  

1188//1111//22001188::  lleezziioonnee  ““aa  sseeccccoo””  

1199//1111//22001188::  lleezziioonnee  tteeoorriiccaa  iinn  sseeddee  

2255//1111//22001188::  lleezziioonnee  ““aa  sseeccccoo””  

0022//1122//22001188::  lleezziioonnee  ““aa  sseeccccoo””  

1100//1122//22001188::  lleezziioonnee  tteeoorriiccaa  iinn  sseeddee  

1166//1122//22001188::  lleezziioonnee  ddii  oorriieennttaammeennttoo  

0066//0011//22001199::  lleezziioonnee  ssuullllaa  nneevvee  

1122--1133//0011//22001199::  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee  

2277//0011//22001199::  lleezziioonnee  ssuullllaa  nneevvee  

0022--0033//0022//22001199::  ((ppaarrtteennzzaa  0011  sseerraa))  lleezziioonnii  

ssuullllaa  nneevvee  

  

  

  

AALLLL’’AATTTTRREEZZZZAATTUURRAA  PPEENNSSIIAAMMOO  NNOOII  

LLaa  SSccuuoollaa  mmeettttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  

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

bbaassttoonncciinnii))  ffiinnoo  aadd  eessaauurriimmeennttoo..  

  

ÈÈ  ppoossssiibbiillee  iissccrriivveerrssii  aall  ccoorrssoo  pprreessssoo  

llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  SSeezziioonnee  dduurraannttee  ggllii  

oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa..  

PPeerr  ppaarrtteecciippaarree  aall  ccoorrssoo  ooccccoorrrree  

pprreesseennttaarree  llaa  tteesssseerraa  CCAAII  iinn  ccoorrssoo  ddii  

vvaalliiddiittàà  oo  iissccrriivveerrssii  ccoommee  nnuuoovvoo  ssoocciioo..  

LLaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ddii  440000€€  ee  

ccoommpprreennddee::  

  llee  lleezziioonnii  tteeoorriicchhee  ee  pprraattiicchhee  

  llee  rreellaattiivvee  ddiissppeennssee  

  ll’’aattttrreezzzzaattuurraa  ((ssccii,,  aattttaacccchhii  

bbaassttoonncciinnii))  ffiinnoo  aadd  eessaauurriimmeennttoo  

  iill  ttrraassppoorrttoo  iinn  ppuullllmmaann  ppeerr  llee  

uusscciittee  ssuullllaa  nneevvee,,    

  ii  dduuee  ssooggggiioorrnnii  iinn  aallbbeerrggoo  ccoonn  

ttrraattttaammeennttoo  ddii  ½½  ppeennssiioonnee  

  ll’’aacccceessssoo  aallllee  ppiissttee  

  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  CCAAII,,    

  ll’’aatttteessttaattoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

  

IINNCCEENNTTIIVVII  PPEERR  GGLLII  AALLLLIIEEVVII  CCHHEE  

HHAANNNNOO  GGIIÀÀ  FFRREEQQUUEENNTTAATTOO  II  CCOORRSSII  

NNEEGGLLII  AANNNNII  PPAASSSSAATTII  

  

  
  

 
  

LLaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  ccoorrssoo  ssii  tteerrrràà  LLUUNNEEDDÌÌ  11  OOTTTTOOBBRREE  22001188  EE  LLUUNNEEDDÌÌ  55  NNOOVVEEMMBBRREE  22001188  OORREE  2211::0000  PPRREESSSSOO  LLAA  SSEEDDEE  CCAAII  

DDII  MMIILLAANNOO,,  VViiaa  DDuucccciioo  ddii  BBoonniinnsseeggnnaa    nn°°  2211//2233  ((lliinneeaa  MM11,,  ffeerrmmaattaa  PPaaggaannoo))..  
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