
  
  

UUNNAA  CCAASSCCAATTAA  DDII  RREEGGAALLII  
  
  
  
PPrroommoottoorree::    
  
CCoonnssoorrzziioo  ddeeggll ii   OOppeerraattoorrii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii   
SSeeddee  LLeeggaallee::  VViiaallee  TTiicciinnoo  8822,,  GGaavvii rraattee  ((  VVAA  ))  
PP..II..//CC..FF..  ––  0022667777994400112200  
PPrreessiiddeennttee  ddeell   CCoonnssoorrzziioo::  IInngg..  GGiiuusseeppppee  BBeerrttaannii   
  
OOggggeettttoo::  
  
RRaaccccooll ttaa  ppuunnttii   ddeessttiinnaattaa  aa  ttuuttttii   ii   ppoosssseessssoorrii   ddeell llaa  CCaammppooddeeii ff iioorrii   ccaarrdd  cchhee  eeff ffeettttuuaannoo  llaa  ssppeessaa  nneeii   
nneeggoozzii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii   ddii   GGaavvii rraattee..  LLaa  ff iinnaall ii ttàà  èè  qquueell llaa  ddii   pprroommuuoovveerree  
ll ''uuttii ll iizzzzoo  ddeell llaa  CCaammppooddeeii ff iioorriiccaarrdd  ee  llaa  ff iiddeell iizzzzaazziioonnee  ddeell llaa  ccll iieenntteellaa,,  ddaannddoo  llaa  ppoossssiibbii ll ii ttàà  aaii   ccll iieennttii   ddii   
ootttteenneerree  rreeggaall ii   ggrraazziiee  aaii   ppuunnttii   rraaccccooll ttii   nneeii   tteemmppii   ee  nneeii   mmooddii   ssttaabbii ll ii ttii   ddaall   rreeggoollaammeennttoo  ddeell ll ’’ ooppeerraazziioonnee  aa  
pprreemmii ..  
  

                                                                                                                RReeggoollaammeennttoo  
  
  
II ll   CCoonnssoorrzziioo  ddeeggll ii   OOppeerraattoorrii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii   ccoonn  sseeddee  aa  GGaavvii rraattee  iinn  VViiaallee  
TTiicciinnoo  8822,,  pprroommuuoovvee  llaa  ff iiddeell iizzzzaazziioonnee  ddeell llaa  pprroopprriiaa  ccll iieenntteellaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  rraaccccooll ttaa  ppuunnttii ,,  rriivvooll ttaa  aa  ttuuttttii   
ii   ccll iieennttii   ddeeii   nneeggoozzii ,,  ((eelleennccoo  aall lleeggaattoo  ––  AAll lleeggaattoo  AA)),,  ssii ttuuaattii   aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  
ddeeii   FFiioorrii ..  LL’’ eelleennccoo  aaggggiioorrnnaattoo  ddeeii   nneeggoozzii   ppaarrtteecciippaannttii   aall ll ’’ iinniizziiaattiivvaa  ssaarràà  sseemmpprree  ddiissppoonniibbii llee  ssuull   ssii ttoo  
wwwwww..ccaammppooddeeii ff iioorriiccaarrdd..ccoomm    
  
AArreeaa::  
  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii   ––  VViiaallee  TTiicciinnoo,,  8822,,  GGaavvii rraattee,,  VVaarreessee..  
  
PPeerriiooddoo  ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii ::  
  
DDaall   11  aaggoossttoo    22001188  aall   3311  lluuggll iioo  22001199..  SSaarràà  ppoossssiibbii llee  aaccccuummuullaarree  ppuunnttii   ff iinnoo  aall   3311  lluuggll iioo  22001199  ee  rrii ttii rraarree  
ii   pprreemmii   ff iinnoo  aall   3311  aaggoossttoo  22001199..    LL’’ OOppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii   ppoottrràà  eesssseerree  ssooggggeettttaa  aa  pprroorrooggaa  ddaannddoonnee  
pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall llaa  ccll iieenntteellaa  ccoonn  aavvvviissii   ppoossttii   nneell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee..  
  
DDeessttiinnaattaarrii ::  
  
TTuuttttii   ii   ccll iieennttii   ––  aaccqquuii rreennttii   --  ddeeii   nneeggoozzii     ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii     ddii   GGaavvii rraattee,,  iinn  
ppoosssseessssoo  ddeell llaa  CCaammppooddeeii ff iioorrii   CCaarrdd  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee..  
  
FFuunnzziioonnaammeennttoo::  
  
PPrreesseennttaannddoo  llaa  CCaammppooddeeii ff iioorrii   CCaarrdd  aadd  ooggnnii   ssppeessaa,,  nneeii   nneeggoozzii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  ((vveeddii   eelleennccoo))  
  
vveerrrràà  aaccccrreeddii ttaattoo    nn°°  11  ppuunnttoo  ppeerr  ooggnnii   €€  11  ddii   ssppeessaa  ssuull llaa  tteesssseerraa  CCaammppooddeeii ff iioorrii   CCaarrdd::  ii   ppuunnttii   vveerrrraannnnoo  
aaccccrreeddii ttaattii   aall llee  ccaassssee  ddeeii   nneeggoozzii ,,  ddooppoo  ii ll   ppaaggaammeennttoo  ddeell llaa  ssppeessaa,,  ffaacceennddoo  rriicchhiieessttaa  aall llaa  ccaassssiieerraa..  
  



II ll   ssaallddoo  ddeeii   ppuunnttii   ppoottrràà  eesssseerree  ccoonnttrrooll llaattoo  iinnsseerreennddoo  llaa  tteesssseerraa  CCaammppooddeeii ff iioorrii   CCaarrdd  nneeii   ttootteemm  iinnssttaall llaattii   
aadd  ooggnnii   ppiiaannoo  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee..  
  
  
MMeeccccaanniiccaa::  
  
II ll   ccll iieennttee  iinnsseerreennddoo  llaa  pprroopprriiaa  CCaammppooddeeii ff iioorrii   CCaarrdd  iinn  uunnaa  qquuaallssiiaassii   ddeell llee  ppoossttaazziioonnii   ttootteemm  ppoottrràà::    
  
**   sscceeggll iieerree  uunn  rreeggaalloo  ooff ffeerrttoo  ddaall   ccaattaallooggoo  oonn--ll iinnee  ddeell llaa  ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii   UUnnaa  CCaassccaattaa  ddii   RReeggaall ii     ee      
rriicchhiieeddeerree    llaa  ssttaammppaattaa  ddeell   ccoouuppoonn  uuttii llee  ppeerr  ii ll   rrii ttii rroo  ddeell   rreeggaalloo  pprreessssoo  ii ll   nneeggoozziioo  sseeggnnaallaattoo..  LLaa  rriicchhiieessttaa  
ddeell   ccoouuppoonn  ppuuòò  aanncchhee  eesssseerree  ppaarrzziiaallee..  ((  eess..  ppuunnttii   ddiissppoonniibbii ll ii   33000000  ccoouuppoonn  rriicchhiieessttoo  ppuunnttii   225500,,  aa  ff iinnee  
ooppeerraazziioonnee  rriimmaarrrraannnnoo  ssuull llaa  tteesssseerraa  nn°°  22775500  ppuunnttii ))..  
**   ccoonnttrrooll llaarree  llaa  pprroopprriiaa  ssii ttuuaazziioonnee  ppuunnttii   iinnsseerreennddoo  llaa  tteesssseerraa  nneell   ttootteemm..  CCoonnttrrooll llaattaa  llaa  ssii ttuuaazziioonnee,,  ii ll   
ccll iieennttee  ppuuòò  sscceeggll iieerree  ll ’’ ooppzziioonnee  ““   eessccii   ““   ee  rriimmaannddaarree  llaa  sscceell ttaa  aall   rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggll ii   oobbiieettttiivvii   
ddeessiiddeerraattii ..  
  
PPrreemmii ::    
  

••  bbuuoonnii   ssccoonnttoo  ddaa  55  eeuurroo  uuttii ll iizzzzaabbii ll ii   iinn  ttuuttttii   ii   nneeggoozzii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmm..llee,,  ttrraannnnee  pprreessssoo  
ll ''iippeerrmmeeccaattoo  CCaarrrreeffoouurr  --  PPUUNNTTII  550000  

••  BBuuoonnii   ssccoonnttoo  ddaa  1100  eeuurroo  uuttii ll iizzzzaabbii ll ii   iinn  ttuuttttii   ii   nneeggoozzii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmm..llee,,  iippeerrmmeerrccaattoo  
CCaarrrreeffoouurr  ccoommpprreessoo  --  PPUUNNTTII  11000000  

••  11  ll tt  llaattttee  ffrreessccoo  eerrooggaattoo  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ppoossttoo  aall   33°°  ppiiaannoo  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmm..llee  --  
vvaalloorree  00,,8800  cceenntt  --  ppuunnttii   8800  

••  11//22  ll tt  llaattttee  ffrreessccoo  eerrooggaattoo  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ppoossttoo  aall   33°°  ppiiaannoo  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmm..llee  --  
vvaalloorree  00,,5500  cceenntt  --  ppuunnttii   5500  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  mmiiccrrooff ii ll ttrraattaa  nnoorrmmaallee  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   ppeerriimmeettrroo  ddeell   
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0033  cceenntt  --  ppuunnttii   33  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  mmiiccrrooff ii ll ttrraattaa  nnaattuurraallee  ffrreeddddaa  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   ppeerriimmeettrroo  
ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0033  cceenntt  --  ppuunnttii   33  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  mmiiccrrooff ii ll ttrraattaa  ggaassaattaa  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   ppeerriimmeettrroo  ddeell   
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii   55  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  mmiiccrrooff ii ll ttrraattaa  lleeggggeerrmmeennttee  ffrriizzzzaannttee  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   
ppeerriimmeettrroo  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii   55  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  nnoorrmmaallee  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   ppeerriimmeettrroo  ddeell   
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0044  cceenntt  --  ppuunnttii   44  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  nnaattuurraallee  ffrreeddddaa  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   ppeerriimmeettrroo  
ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0044  cceenntt  --  ppuunnttii   44  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  ggaassaattaa  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   ppeerriimmeettrroo  ddeell   
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii   55  

••  11,,55  ll tt  ddii   aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  lleeggggeerrmmeennttee  ff rriizzzzaannttee  eerrooggaattaa  ddaall   ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossii ttoo  ssii ttoo  ssuull   
ppeerriimmeettrroo  ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii   55  

••  bboottttiiggll iiaa  iinn  vveettrroo  ll tt  11  --  vvaalloorree  €€  11,,3300  --  ppuunnttii   113300  
••  ppii rrooff ii llaa  --  vvaalloorree  €€  55  --  ppuunnttii   550000  
••  zzaaiinnoo  --  vvaalloorree  €€  55,,5500  --  ppuunnttii   555500  
••  kkii tt  ffoorrmmaaggggii   --  vvaalloorree  €€  33,,0000  --  ppuunnttii   330000  
••  cceesstteell lloo  bboottttiiggll iiee  --  vvaalloorree  €€  33,,0000  --  ppuunnttii   330000  
••  11  sseettttiimmaannaa  ppaalleessttrraa  ee  ccoorrssii     ((ccoonn  iissccrriizziioonnee  1100€€  ddaa  ppaaggaarrssii   aa  ppaarrttee))  --  vvaalloorree  €€  1100,,0000  --  ppuunnttii   

11000000  
••  11  sseettttiimmaannaa  ffuull ll   ggyymm  ((  ccoonn  iissccrriizziioonnee  1100€€  ddaa  ppaaggaarrssii   aa  ppaarrttee))  --  vvaalloorree  €€  88,,0000  --  ppuunnttii   880000  
••  11  iinnggrreessssoo  ppiisscciinnaa++ssaauunnaa  ((ccoonn  iissccrriizziioonnee  1100€€  ddaa  ppaaggaarrssii   aa  ppaarrttee))  --  vvaalloorree  €€  22,,0000  --  ppuunnttii   220000  



••  bbrraacccciiaallee  ccaauucccciiùù  ee  aarrggeennttoo  ccoonn  ccrriissttaall ll ii   bblluu  --  vvaalloorree  €€  2233,,0000  --  ppuunnttii   22330000  
••  bbrraacccciiaallee  ccoonn  qquuaaddrrii ffooggll iioo  --  vvaalloorree  €€  1199,,0000  --  ppuunnttii   11990000  
••  ppoorrttaacchhiiaavvii     uuoommoo  --  vvaalloorree  €€  1155,,0000  --  ppuunnttii   11550000  
••  ppoorrttaacchhiiaavvii   ddoonnnnaa  --  vvaalloorree  €€  1155,,0000  --  ppuunnttii   11550000  
••  bbrraacccciiaallee  ccoonn  ff iiooccccoo  --  vvaalloorree  €€  1199,,0000  --  ppuunnttii   11990000  
••  bbrraacccciiaallee  ccoonn  cchhaarrmmee  --  vvaalloorree  €€  2299,,9900  --  ppuunnttii   22999900  
••  oorroollooggiioo  HHeell lloo  KKii ttttyy  --  vvaalloorree  €€  4499,,9900  --  ppuunnttii   44999900  
••  bboorrssoonnee  ssppoorrttiivvoo  WWaaggee  --  vvaalloorree  €€  55,,5500  --  ppuunnttii   555500  
••  sseerrvviizziioo  ppoossaattee  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx  2244  ppeezzzzii   --  vvaalloorree  €€  88,,5500  --  ppuunnttii   885500  
••  sseett  mmeessttoollaammee  ccoolloorraattaa  55  ppeezzzzii   --  vvaalloorree  €€  55,,7755  --  ppuunnttii   557755  
••  CCoorrddlleessss  PPaannaassoonniicc  --  vvaalloorree  €€  1199,,9999  --  ppuunnttii   11999999  
••  PPhhoonn  vviiaaggggiioo  --  vvaalloorree  €€  1188,,9999  --  ppuunnttii   11889999  
••  TTaaggll iiaaccaappeell ll ii   uuoommoo  --  vvaalloorree  €€  1177,,9999  --  ppuunnttii   11779999  
••  CCaarriiccaa  bbaatttteerriiee  ddii   eemmeerrggeennzzaa  --  vvaalloorree  €€  1166,,9999  --  ppuunnttii   11669999  
  

  
LL’’ eelleennccoo  aaggggiioorrnnaattoo  ddeeii   pprreemmii   ppoottrràà  eesssseerree  sseemmpprree  ccoonnssuull ttaattoo  ssuull   ssii ttoo  wwwwww..ccaammppooddeeii ff iioorrii ..cccc  
II ll   pprroommoottoorree  ssii   rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccooll ttàà  ddii   ssoossttii ttuuii rree  ii   pprreemmii   ooggggeettttoo  ddeell llaa  pprroommoozziioonnee,,  nneell   ccaassoo  nnoonn  ffoosssseerroo  
ppiiùù  ccoommmmeerrcciiaall iizzzzaattii   oo  ddiissppoonniibbii ll ii   ppeerr  ccaauussee  iinnddiippeennddeennttii   ddaall   ssuuoo  vvoolleerree,,  ccoonn  pprrooddoottttii   ddii   
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppaarrii   oo  ssuuppeerriioorrii   ee//oo  ppaarrii   oo  mmaaggggiioorr  vvaalloorree..  
  
  

IInnffoorrmmaazziioonnee  aall llaa  ccll iieenntteellaa::  
  
II  rreeggaall ii   ddeell ll ’’ ooppeerraazziioonnee  vveerrrraannnnoo  eevviiddeennzziiaattii   aattttrraavveerrssoo  ii   ttootteemm  pprreesseennttii   aaii   ppiiaannii   ddeell   CCeennttrroo  
CCoommmmeerrcciiaallee..    
CCll iiccccaannddoo  ssuull   ssooggggeettttoo  pprreesscceell ttoo  ssaarràà  ppoossssiibbii llee  mmeetttteerree  iinn  eevviiddeennzzaa  ii ll   mmeeddeessiimmoo    eedd  aavveerree  ttuuttttee  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii   nneecceessssaarriiee  ppeerr  ll ’’ ootttteenniimmeennttoo..  
NNeell   ccaassoo  cchhee  ii ll   pprrooddoottttoo  pprreesscceell ttoo    rriissuull ttaassssee  eessaauurrii ttoo  èè  ffaaccooll ttàà  ddeell   nneeggoozziiaannttee  ssoossttii ttuuii rrlloo  ccoonn  uunnoo  ddii   
ppaarrii   oo  ddii   mmaaggggiioorr  vvaalloorree..  II ll   ccll iieennttee  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  rrii ff iiuuttaarree  ii ll   nnuuoovvoo  pprreemmiioo  ee  rriicchhiieeddeerree  ii ll   rriiaaccccrreeddii ttoo  
ddeeii   ppuunnttii ..  
  
TTeerrmmiinnee  ddii   ccoonnsseeggnnaa  ddeeii   pprreemmii   
  
II  pprreemmii   ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rrii ttii rraattii   eennttrroo  ee  nnoonn  ooll ttrree  ii ll   3311//0088//1199  pprreessssoo  ii ll   nneeggoozziioo  sseeggnnaallaattoo..  
  
DDiicchhiiaarraazziioonnee::  
  
II ll   CCoonnssoorrzziioo  ddeeggll ii   OOppeerraattoorrii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii   ddiicchhiiaarraa  qquuaannttoo  sseegguuee::  

••  ll ’’ ooppeerraazziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbbll iicciizzzzaattaa  aattttrraavveerrssoo  ii ll   mmaatteerriiaallee  eessppoossttoo  nneell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee,,  ee  nneeii   
nneeggoozzii   aaddeerreennttii   aall ll ’’ iinniizziiaattiivvaa,,  

••  ii ll   rreeggoollaammeennttoo  ccoommpplleettoo  ddeell ll ’’ ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii   ssaarràà  ddiissppoonniibbii llee  pprreessssoo  llaa  ddii rreezziioonnee  ddeell   
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee,,  

••  ii   ccoouuppoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  uuttii ll iizzzzaattii   eesscclluussiivvaammeennttee  pprreessssoo  ii   nneeggoozzii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  
aaddeerreennttii   aall ll ’’   ooppeerraazziioonnee..  

••  ll ’’ oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell llaa  rraaccccooll ttaa  ppuunnttii   ssaarràà  ccoooorrddiinnaattaa  ddaall llaa  ddii rreezziioonnee  ddeell   CCeennttrroo  
CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii ..  

••  II ll   pprroommoottoorree  ssttiimmaa  ddii   ccoonnsseeggnnaarree  uunn  mmoonntteepprreemmii   iinnddiiccaattiivvoo  ddii   EEuurroo    110000..000000,,0000  ((IIVVAA  
iinncclluussaa))..  

  
  
  



MMOODDIIFFIICCHHEE  AALL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO    
II ll   ssooggggeettttoo  pprroommoottoorree  ssii   rriisseerrvvaa,,  nneell   ccoorrssoo  ddeell ll ’’ iinniizziiaattiivvaa,,  llaa  ffaaccooll ttàà  ddii   aappppoorrttaarree  vvaarriiaazziioonnii   aall ll ’’   eelleennccoo  
pprreemmii ,,  ssiiaa  iinnsseerreennddoo  nnuuoovvii   pprreemmii   ssiiaa  ssoossttii ttuueennddoo  qquueell ll ii   nnoonn  ppiiùù  ddiissppoonniibbii ll ii   ee  ddii   mmooddii ff iiccaarree  ee//oo  
iinntteeggrraarree  ii ll   pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ffeerrmmii   rreessttaannddoo  ii   ddii rrii ttttii   ddeeii   ttii ttoollaarrii   ddii   ccaarrdd  aaccqquuiissii ttii   aall llaa  ddaattaa  ddeell llaa  
vvaarriiaazziioonnee  oo  eessttiinnzziioonnee,,  ddaannddoonnee  pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaggll ii   sstteessssii ..  IIll   pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  
rreellaattiivvoo  aall ll ''ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmiioo  èè  ddeeppoossii ttaattoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeell   ssooggggeettttoo  pprroommoottoorree,,  ssuull   ssii ttoo  
wwwwww..ccaammppooddeeii ff iioorrii ..cccc  ee  llaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeell   ssooggggeettttoo  ddeelleeggaattoo..  
  
  
VVAARRIIEE  QQuuaalloorraa  vveenniissssee  aacccceerrttaattoo  uunn  uuttii ll iizzzzoo  ddeell llaa  ccaarrdd  ffrraauuddoolleennttoo  oo  ddii ff ffoorrmmee  ddaall llee  ccoonnddiizziioonnii   
pprreevviissttee  ddaall   pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  ii ll   pprroommoottoorree  ssii   rriisseerrvvaa  ddii   ssoossppeennddeerree,,  sseennzzaa  aallccuunn  pprreeaavvvviissoo,,  llaa  
ffuunnzziioonnaall ii ttàà  ddeell llaa  ccaarrdd  sstteessssaa,,  ll ’’ aaccccuummuulloo  ddeeii   ppuunnttii   oo  iinniibbii rree  ll ’’ uuttii ll iizzzzoo  ddeeii   ppuunnttii   mmaattuurraattii   ddaa  cciiaassccuunn  
ppaarrtteecciippaannttee  IInn  ccaassoo  ddii   ssmmaarrrriimmeennttoo  oo  ffuurrttoo  ii ll   ttii ttoollaarree  ddeell llaa  ccaarrdd  èè  tteennuuttoo  aadd  aavvvveerrttii rree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  
ii ll   ppuunnttoo  ff iiddeell ii ttyy  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aa  bbllooccccaarrnnee  ll ’’ uuttii ll iizzzzoo..    
  
NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  II ll   pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  èè  rreeddaattttoo  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii   ddeell llee  
nnoorrmmee  ddii   lleeggggee  ee  rreeggoollaammeennttaarrii   aappppll iiccaabbii llee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rrii ffeerriimmeennttoo  aall   DD..PP..RR..  2266  oottttoobbrree  22000011,,  nn..  
443300..  
  
  
  
  
  
CCoonnssoorrzziioo  ddeeggll ii   OOppeerraattoorrii   ddeell   CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii   FFiioorrii   
II ll   PPrreessiiddeennttee  
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