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3388°°  CCOORRSSOO  SSCCII  FFOONNDDOO  EESSCCUURRSSIIOONNIISSMMOO  

““PPrriinncciippiiaannttii””  ee  ““PPeerrffeezziioonnaammeennttoo””  
  

LLaa  SSccuuoollaa  ““CCaammiilllloo  ZZaanncchhii””  pprrooppoonnee,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  ddiirreettttiivvee  CCNNSSAASSAA,,  uunn  ccoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aaii  ssooccii  ddeell  

CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  aavvvviicciinnaarrssii  ppeerr  llaa  pprriimmaa  

vvoollttaa  aalllloo  ssccii  ffoonnddoo  eessccuurrssiioonniissmmoo  oo  ppeerrffeezziioonnaarree  llee  pprroopprriiee  

ccaappaacciittàà  iinn  tteeccnniiccaa  ““ccllaassssiiccaa””,,  ““lliibbeerraa””..  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,,  nneell  mmaaggiiccoo  aammbbiieennttee  mmoonnttaannoo  iinnnneevvaattoo..  

  

IIll  ccoorrssoo  ssii  ccoommppoonnee  ddii  

  

••  lleezziioonnii  tteeoorriicchhee  ssuu  mmaatteerriiaallii,,  tteeccnniiccaa  ee  sscciioolliinnaattuurraa  ((1188  nnoovveemmbbrree,,  2255  nnoovveemmbbrree,,  11  ddiicceemmbbrree))  

••  lleezziioonnii  ddii  iimmppoossttaazziioonnee  ““aa  sseeccccoo””  iinn  ppaarrcchhii  cciittttaaddiinnii  ((ccoonn  sskkii--rroollll  ppeerr  iill  ccoorrssoo  ddii  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo))  ((11  ee  1155  

ddiicceemmbbrree))  

••  lleezziioonnee  ddii  oorriieennttaammeennttoo  ee  ttooppooggrraaffiiaa  dduurraannttee  iill  wweeeekkeenndd  

••  55  lleezziioonnii  ddii  ggiinnnnaassttiiccaa  aaeerroobbiiccaa//pprreesscciiiissttiiccaa  ooggnnii  mmaarrtteeddìì  ddaall  1199  nnoovveemmbbrree  aall  1177  ddiicceemmbbrree  

••  66  lleezziioonnii  ddii  tteeccnniiccaa  ssuullllaa  nneevvee  ddii  ccuuii  33  dduurraannttee  iill  wweeeekkeenndd  aa  ZZeerrnneezz  ((EEnnggaaddiinnaa))  

••  ttrraassppoorrttoo  iinn  ppuullllmmaann  

  

  

LLee  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee  ssii  tteennggoonnoo  nneell  mmeessee  ddii  GGeennnnaaiioo  22001144  ((44//55//66  ggeennnnaaiioo  ccoonn  ppaarrtteennzzaa  ssaabbaattoo  mmaattttiinnaa  44  

ggeennnnaaiioo,,  1122  ggeennnnaaiioo,,  1199  ggeennnnaaiioo,,  2266  ggeennnnaaiioo))  ..    

QQUUOOTTAA  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  336600  EEuurroo  ((iinncclluussoo  iill  ssooggggiioorrnnoo  ccoonn  ttrraattttaammeennttoo  ddii  11//22  ppeennssiioonnee))..  

EE’’  nneecceessssaarriiaa  ll’’iissccrriizziioonnee  aall  CCAAII..  EE’’  ppoossssiibbiillee  nnoolleeggggiiaarree  ll’’aattttrreezzzzaattuurraa  pprreessssoo  nneeggoozziioo  ccoonnvveennzziioonnaattoo  ddii  MMiillaannoo..  

  

  

LLaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  ccoorrssii  ssii  tteerrrràà  lluunneeddìì  2211  OOttttoobbrree  22001133  

oorree  2211::0000  aall  CCAAII  MMiillaannoo  

  

  

  

  

GGllii  IIssttrruuttttoorrii  ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  aadd  iinnccoonnttrrii  iinnffoorrmmaattiivvii  

iill  mmaarrtteeddìì  sseerraa  aa  ppaarrttiirree  ddaall  2222  OOttttoobbrree  pprreessssoo  llaa  sseeddee  CCAAII  ddii  

VViiaa  DDuucccciioo  ddii  BBoonniinnsseeggnnaa  nn°°2211//2233,,  MMiillaannoo  ddaallllee  oorree  2211::1155  iinn  

aavvaannttii  ((lliinneeaa  MM11,,  ffeerrmmaattaa  PPaaggaannoo))..  
  

  

MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  PPEERR  II  CCOORRSSII::  AAllll’’aattttoo  ddeellllaa  iissccrriizziioonnee  èè  nneecceessssaarriioo  pprreesseennttaarree  llaa  tteesssseerraa  CCAAII,,  11  ffoottooggrraaffiiaa  ffoorrmmaattoo  tteesssseerraa,,  cceerrttiiffiiccaattoo  mmeeddiiccoo  ee  vveerrssaammeennttoo  

ddeellllaa  qquuoottaa..  LLee  iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  sseezziioonnee  ddeell  CClluubb  AAllppiinnoo  IIttaalliiaannoo  iinn  VViiaa  DDuucccciioo  ddii  BBoonniinnsseeggnnaa  nn°°2211//2233..    

  

  


