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CCOONNCCOORRSSOO  PPEERR  LL ’’ AASSSSEEGGNNAAZZII OONNEE  DDII   UUNNAA  BBOORRSSAA  DDII   SSTTUUDDII OO  AA  SSTTUUDDEENNTTEE//II     EE  RREELL AATTII VVOO  PPRREEMM II OO  
AALL LL ’’ II SSTTII TTUUTTOO  SSCCOOLL AASSTTII CCOO  DDII   PPRROOVVEENNII EENNZZAA  
  
TTEEMMAA  DDEELL  CCOONNCCOORRSSOO  
  
““PPoovveerrttàà  nneell  ccoonntteessttoo  oocccciiddeennttaallee””  
  
  
PPRROOMMOOTTOORRII  DDEELL  CCOONNCCOORRSSOO    
  
II  PPrroommoottoorrii  ddeell  CCoonnccoorrssoo  ssoonnoo::  AAzziieennddaa  MMuullttiisseerrvviizzii  FFaarrmmaacciiee  SSPPAA    iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’AAsssseessssoorraattoo  aallllee  
PPoolliittiicchhee  EEdduuccaattiivvee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCiinniisseelllloo  BBaallssaammoo..    
  
  
DDEESSTTIINNAATTAARRII    
  
IIll  CCoonnccoorrssoo  èè  aappeerrttoo  aaggllii  ssttuuddeennttii  oo  aa  ggrruuppppii  ddii  ssttuuddeennttii  ddeellll’’uullttiimmoo  aannnnoo  ddeellllee  SSccuuoollee  sseeccoonnddaarriiee  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  
ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCiinniisseelllloo  BBaallssaammoo..  
  

  
FFIINNAALLIITTAA’’     
  
IIll  CCoonnccoorrssoo,,  iinntteennddee::    
    

--  ffaavvoorriirree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddii  uunnaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  ffoonnddaattaa  ssuu  uunn  aatttteeggggiiaammeennttoo  rraazziioonnaallee,,  ccrriittiiccoo  ee  rreessppoonnssaabbiillee  
ddii  ffrroonnttee  aaii  ffeennoommeennii  ddeellllaa  rreeaallttàà  eeccoonnoommiiccaa  ddeell  mmoonnddoo  oocccciiddeennttaallee;;    

--  ffaavvoorriirree  mmoommeennttii  ddii  rriifflleessssiioonnee  ddeeddiiccaattii  aa  qquueelllloo  ssppaaccccaattoo  ddii  ssoocciieettàà  cchhee  vviivvee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  iinnddiiggeennzzaa  ee  ddii  
ppoovveerrttàà..    

  
  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
  
PPoottrraannnnoo  ppaarrtteecciippaarree  aall  CCoonnccoorrssoo  aall  mmaassssiimmoo    55  eellaabboorraattii  ppeerr  ooggnnii  ssccuuoollaa,,  sscceellttii  aa  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddeellllaa  
ssccuuoollaa  sstteessssaa  aanncchhee    iinn  bbaassee  aallll’’iinntteerreessssee  ee  aallllaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddiimmoossttrraattaa  ddaaggllii  aalllliieevvii  ssuuggllii  aarrggoommeennttii  ddii  ccuuii  aallllee  
ffiinnaalliittàà  ddeell  ccoonnccoorrssoo  sstteessssoo..  
..  
    
PPRREEMMIIOO  
  
AAll  vviinncciittoorree  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ssaarràà  aasssseeggnnaattoo  uunn  pprreemmiioo  ddii  eeuurroo  550000,,0000  ((cciinnqquueecceennttoo))..  AAllll’’IIssttiittuuttoo  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ddeelllloo  
ssttuuddeennttee  vviinncciittoorree  ssii  aaggggiiuuddiicchheerràà  uunn  pprreemmiioo  ddii  eeuurroo  220000,,0000  ((dduueecceennttoo))..  
  
  
OOGGGGEETTTTOO  DDEELL  CCOONNCCOORRSSOO  
  
IIll  CCoonnccoorrssoo  pprrooppoonnee  aaggllii  ssttuuddeennttii  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  eellaabboorraattoo  aarrttiissttiiccoo  aavveennttee  ccoommee  tteemmaa””  LLaa  ppoovveerrttàà  nneell  
ccoonntteessttoo  oocccciiddeennttaallee””  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaa  uunn  tteessttoo  cchhee  ssppiieegghhii  iill  ppeennssiieerroo  ee  iill  ppeerrccoorrssoo  cchhee  ssttaa  
ddiieettrroo  iill  pprrooddoottttoo  ffiinnaallee  ee  cchhee  ppuuòò  ccoonnssiisstteerree  iinn::  
  
11))  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  mmaanniiffeessttoo  oorriiggiinnaallee,,  rreeaalliizzzzaattoo  ccoonn  tteeccnniiccaa  aa  ppiiaacceerree..  
  
33))  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnoo  ssccaattttoo  ffoottooggrraaffiiccoo  oorriiggiinnaallee,,  rreeaalliizzzzaattoo  ccoonn  tteeccnniiccaa  aa  ppiiaacceerree..    
  
44))  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ddiippiinnttoo  ccoonn  qquuaallssiivvoogglliiaa  tteeccnniiccaa  
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MMOODDAALLIITTAA’’   DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  EE  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE  
  
II  llaavvoorrii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  pprreesseennttaattii  iinn  oorriiggiinnaallee  ee  ddoovvrraannnnoo  iinnddiiccaarree  cchhiiaarraammeennttee  iill  nnoommee,,  ll’’  iinnddiirriizzzzoo  ee  iill  nnuummeerroo  ddii  
tteelleeffoonnoo  ddeelllloo  ssttuuddeennttee,,  llaa  ccllaassssee  ddii  ffrreeqquueennzzaa  ee  llaa  ssccuuoollaa..  
EEvveennttuuaallii  llaavvoorrii  ddii  ggrruuppppoo  ddoovvrraannnnoo  iinnddiiccaarree  cchhiiaarraammeennttee  iill  nnoommee  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  rreeffeerreennttee  mmaa  rriippoorrttaarree  aanncchhee  ii  ddaattii  
ddii  ttuuttttii  ii  ccoommppoonneennttii  ddeell  ggrruuppppoo..  
  
LLaa  pprroocceedduurraa  ddii  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ssvvoollttaa  ddaa  uunnaa  CCoommmmiissssiioonnee  tteeccnniiccaa,,  nnoommiinnaattaa  ee  pprreessiieedduuttaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddii  
AA..MM..FF..  SSPPAA  ee  llaa  sscceellttaa  ddeellll’’eellaabboorraattoo  vviinncciittoorree  ddeell  ccoonnccoorrssoo  ssaarràà  aa  iinnssiinnddaaccaabbiillee  ggiiuuddiizziioo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  
sstteessssaa..  
  
LL’’eessiittoo  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  ssiittoo  wweebb  ddii  AAMMFF  ee  nneellllaa  sseezziioonnee  ddeeddiiccaattaa  ““EElliiccaa””  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCiinniisseelllloo  
BBaallssaammoo..  
  
  
IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
LL’’  iissccrriizziioonnee  ddoovvrràà  ppeerrvveenniirree  ddaallllee  sseeggrreetteerriiee  ddeeggllii  IIssttiittuuttii  ssccoollaassttiiccii  ddii  pprroovveenniieennzzaa  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  eennttrroo  iill  3311  oottttoobbrree  
22001144..  
  
  
TTEERRMMIINNEE  TTRRAASSMMIISSSSIIOONNEE  DDEEGGLLII  EELLAABBOORRAATTII  
TTuuttttii  ggllii  eellaabboorraattii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ffaattttii  ppeerrvveenniirree,,  ppeennaa  ll’’eesscclluussiioonnee,,  eennttrroo  ee    
nnoonn  oollttrree  iill  1155  ddiicceemmbbrree  22001144    aallll’’AAzziieennddaa  MMuullttiisseerrvviizzii  ee  FFaarrmmaacciiee  SSPPAA  iinn  vviiaa  VVeerrggaa  111133,,  CCiinniisseelllloo  BB..  
  
  
CCoooorrddiinnaammeennttoo  oorrggaanniizzzzaatt iivvoo  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii   
DDootttt..ssssaa  MMaarriissaa  FFrraanncciioossii  tteell..  0022  66117755117799    cceellll..  333388  99001122332222  
  
  
  


