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OOPPEENN  DDAAYY  SSFFEE  

SSCCII  FFOONNDDOO  EEssccuurrssiioonniissmmoo  22001177  
  

VViieennii  aa  ttrraassccoorrrreerree  uunnaa  ggiioorrnnaattaa  nneell  

mmaaggiiccoo  aammbbiieennttee  iinnnneevvaattoo  ee  aa  

ccoonnoosscceerree  llaa  tteeccnniiccaa  ddeelllloo    

SSccii  FFoonnddoo  EEssccuurrssiioonniissmmoo..      

LL''OOppeenn  DDaayy  SSFFEE  ssii  pprreeffiiggggee  

ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeeii  pprriinncciippii  ddeellllaa  tteeccnniiccaa  

ccllaassssiiccaa  ssuu  ppiissttaa  bbaattttuuttaa  eedd  èè  

pprrooppeeddeeuuttiiccoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  ssuucccceessssiivvee  

lleezziioonnii  eedd  eessccuurrssiioonnii..    

LLaa  pprrooppoossttaa  ssii  rriivvoollggee  aa  sscciiaattoorrii  

pprriinncciippiiaannttii  oo  aa  ccoolloorroo  cchhee  ddeessiiddeerraannoo  

ppeerrffeezziioonnaarree  llaa  tteeccnniiccaa..  

  

LLee  lleezziioonnii  ssoonnoo  tteennuuttee  ddaa  IIssttrruuttttoorrii  ddii  SSccii  FFoonnddoo  EEssccuurrssiioonniissmmoo,,  ttiittoollaattii  ddaall  CCAAII  ee  ddaa  mmaaeessttrrii  FFIISSII..  

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  VVEERRIIFFIICCAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA''  PPOOSSTTII  TTEELLEEFFOONNAARREE  AALL  NNRR..  334455--44227799228888  

  
OOppeenn  DDaayy  SSFFEE  ssii  ttiieennee  iinn  uunnaa  llooccaalliittàà  ddeellll''aarrccoo  aallppiinnoo  nneellllee  ddoommeenniicchhee  iinn  ccuuii  hhaa  lluuooggoo  iill  ccoorrssoo  ddii  SSccii  FFoonnddoo  EEssccuurrssiioonniissmmoo  ddeell  CCAAII  

MMiillaannoo..  IIll  ppaarrtteecciippaannttee  ppuuòò  sscceegglliieerree  ffrraa  uunnaa  ffrraa  llee  sseegguueennttii  ddaattee::  1155,,2222  ee  2299  ggeennnnaaiioo,,  55,,  1122  ee  1199  ffeebbbbrraaiioo..  

  

OOppeenn  DDaayy  SSFFEE  uuttiilliizzzzaa  ppuullllmmaann  ggrraannttuurriissmmoo  iinn  ppaarrtteennzzaa  ddaa  MMiillaannoo  ddaaii  sseegguueennttii  ppuunnttii  ddii  rraaccccoollttaa::  66..2200  VViiaa  RRiippaammoonnttii,,  66..3300  PPoorrttaa  

RRoommaannaa,,  66..4400  VViiaa  PPaalleeooccaappaa,,  77..0000  VViiaa  MM..GGiiooiiaa..  IIll  rriieennttrroo  aavvvviieennee  iinn  sseerraattaa  iinnttoorrnnoo  aallllee  1199::3300  ttrraannssiittaannddoo  ppeerr  ii  mmeeddeessiimmii  ppuunnttii..  

  

LLee  lleezziioonnii  ssuullllaa  nneevvee  ssoonnoo  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  ggrruuppppii  oommooggeenneeii  ee  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  lleezziioonnee  èè  ddii  33  oorree..  

LLaa  SSccuuoollaa  mmeettttee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ggrraattuuiittaammeennttee  ll''aattttrreezzzzaattuurraa  ((ssccii,,  aattttaacccchhii  ee  bbaassttoonncciinnii))  iinn  bbaassee  aallllee  pprroopprriiee  ddiissppoonniibbiilliittàà..  LLee  ssccaarrppee  

ddaa  ssccii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  nnoolleeggggiiaattee  pprreessssoo  nneeggoozziioo  ssppeecciiaalliizzzzaattoo  oo  aaccqquuiissttaattee  ssuu  iinnddiiccaazziioonnee  ddeeggllii  IIssttrruuttttoorrii..  

  

LL''aabbbbiigglliiaammeennttoo  ddeevvee  eesssseerree  aaddeegguuaattoo  aall  cclliimmaa  ddeellllaa  mmoonnttaaggnnaa  iinnvveerrnnaallee::  ttrraatttteenneerree  iill  ccaalloorree  eedd  eesssseerree  ttrraassppiirraannttee,,  aannttiivveennttoo  ee  

iiddrroorreeppeelllleennttee,,  ccoommooddoo  mmaa  aabbbbaassttaannzzaa  aaddeerreennttee  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aammppiiaa  lliibbeerrttàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  ddii  aarrttii  iinnffeerriioorrii  ee  ssuuppeerriioorrii..  NNoonn  vvaannnnoo  

ddiimmeennttiiccaattii  gguuaannttii  ddaa  ffoonnddoo,,  oocccchhiiaallii  ee  ccrreemmaa  ssoollaarree..  IInnddiiccaazziioonnii  ppiiùù  ddeettttaagglliiaattee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  cchhiieessttee  aaggllii  IIssttrruuttttoorrii..  

  

EE’’  ppoossssiibbiillee  iissccrriivveerrssii  aallll''OOppeenn  DDaayy  SSFFEE  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  SSeezziioonnee  dduurraannttee  ggllii  oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa..  
PPeerr  ppaarrtteecciippaarree  ooccccoorrrree  pprreesseennttaarree  llaa  tteesssseerraa  CCAAII  ooppppuurree  ssoottttoossccrriivveerree  uunnaa  aassssiiccuurraazziioonnee  ggiioorrnnaalliieerraa..  

  

LLaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ddii  6600€€  ee  ccoommpprreennddee::  ttrraassppoorrttoo  iinn  ppuullllmmaann  --  lleezziioonnee  ddii  pprroovvaa  ddii  33  oorree  --  aassssiiccuurraazziioonnee  

ggiioorrnnaalliieerraa  --  nnoolleeggggiioo  ssccii  ee  bbaassttoonncciinnii..  

  

LLeezziioonnii  ddii  ppaattttiinnaaggggiioo  ccoonn  mmaaeessttrrii  FFIISSII  
NNeellll''aammbbiittoo  ddeelllloo  sstteessssoo  ccaalleennddaarriioo  ddii  lleezziioonnii  ee  ddii  uusscciittee  ssuullllaa  nneevvee,,  vviieennee  pprrooppoossttoo  uunn  ccoorrssoo  ddii  ssccii  ddii  ffoonnddoo  iinn  tteeccnniiccaa  ddii  

ppaattttiinnaaggggiioo  oo  sskkaattiinngg..  IIll  ccoorrssoo  èè  tteennuuttoo  ddaa  mmaaeessttrrii  FFIISSII..    


