
  
  

UUNNAA  CCAASSCCAATTAA  DDII  RREEGGAALLII  
  
  
  
PPrroommoottoorree::    
  
CCoonnssoorrzziioo  ddeeggllii  OOppeerraattoorrii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii  
SSeeddee  LLeeggaallee::  VViiaallee  TTiicciinnoo  8822,,  GGaavviirraattee  ((  VVAA  ))  
PP..II..//CC..FF..  ––  0022667777994400112200  
PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssoorrzziioo::  IInngg..  GGiiuusseeppppee  BBeerrttaannii  
  
OOggggeettttoo::  
  
RRaaccccoollttaa  ppuunnttii  ddeessttiinnaattaa  aa  ttuuttttii  ii  ppoosssseessssoorrii  ddeellllaa  CCaammppooddeeiiffiioorrii  ccaarrdd  cchhee  eeffffeettttuuaannoo  llaa  ssppeessaa  nneeii  
nneeggoozzii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii  ddii  GGaavviirraattee..  LLaa  ffiinnaalliittàà  èè  qquueellllaa  ddii  pprroommuuoovveerree  
ll''uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  CCaammppooddeeiiffiioorriiccaarrdd  ee  llaa  ffiiddeelliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  cclliieenntteellaa,,  ddaannddoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  aaii  cclliieennttii  ddii  
ootttteenneerree  rreeggaallii  ggrraazziiee  aaii  ppuunnttii  rraaccccoollttii  nneeii  tteemmppii  ee  nneeii  mmooddii  ssttaabbiilliittii  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  aa  
pprreemmii..  
  

                                                                                                                RReeggoollaammeennttoo  
  
  
IIll  CCoonnssoorrzziioo  ddeeggllii  OOppeerraattoorrii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii  ccoonn  sseeddee  aa  GGaavviirraattee  iinn  VViiaallee  
TTiicciinnoo  8822,,  pprroommuuoovvee  llaa  ffiiddeelliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  cclliieenntteellaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  rraaccccoollttaa  ppuunnttii,,  rriivvoollttaa  aa  ttuuttttii  
ii  cclliieennttii  ddeeii  nneeggoozzii,,  ((eelleennccoo  aalllleeggaattoo  ––  AAlllleeggaattoo  AA)),,  ssiittuuaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  
ddeeii  FFiioorrii..  LL’’eelleennccoo  aaggggiioorrnnaattoo  ddeeii  nneeggoozzii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll’’iinniizziiaattiivvaa  ssaarràà  sseemmpprree  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  
wwwwww..ccaammppooddeeiiffiioorriiccaarrdd..ccoomm    
  
AArreeaa::  
  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii  ––  VViiaallee  TTiicciinnoo,,  8822,,  GGaavviirraattee,,  VVaarreessee..  
  
PPeerriiooddoo  ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii::  
  
DDaall  11  aaggoossttoo    22001199  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22001199..  SSaarràà  ppoossssiibbiillee  aaccccuummuullaarree  ppuunnttii  ffiinnoo  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22001199  ee  
rriittiirraarree  ii  pprreemmii  ffiinnoo  aall  3311  ggeennnnaaiioo  22002200..    LL’’OOppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii  ppoottrràà  eesssseerree  ssooggggeettttaa  aa  pprroorrooggaa  
ddaannddoonnee  pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallllaa  cclliieenntteellaa  ccoonn  aavvvviissii  ppoossttii  nneell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee..  
  
DDeessttiinnaattaarrii::  
  
TTuuttttii  ii  cclliieennttii  ––  aaccqquuiirreennttii  --  ddeeii  nneeggoozzii    ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii    ddii  GGaavviirraattee,,  iinn  
ppoosssseessssoo  ddeellllaa  CCaammppooddeeiiffiioorrii  CCaarrdd  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee..  
  
FFuunnzziioonnaammeennttoo::  
  
PPrreesseennttaannddoo  llaa  CCaammppooddeeiiffiioorrii  CCaarrdd  aadd  ooggnnii  ssppeessaa,,  nneeii  nneeggoozzii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  ((vveeddii  eelleennccoo))  
  
vveerrrràà  aaccccrreeddiittaattoo    nn°°  11  ppuunnttoo  ppeerr  ooggnnii  €€  11  ddii  ssppeessaa  ssuullllaa  tteesssseerraa  CCaammppooddeeiiffiioorrii  CCaarrdd::  ii  ppuunnttii  vveerrrraannnnoo  
aaccccrreeddiittaattii  aallllee  ccaassssee  ddeeii  nneeggoozzii,,  ddooppoo  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  ssppeessaa,,  ffaacceennddoo  rriicchhiieessttaa  aallllaa  ccaassssiieerraa..  
  



IIll  ssaallddoo  ddeeii  ppuunnttii  ppoottrràà  eesssseerree  ccoonnttrroollllaattoo  iinnsseerreennddoo  llaa  tteesssseerraa  CCaammppooddeeiiffiioorrii  CCaarrdd  nneeii  ttootteemm  iinnssttaallllaattii  
aadd  ooggnnii  ppiiaannoo  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee..  
  
  
MMeeccccaanniiccaa::  
  
IIll  cclliieennttee  iinnsseerreennddoo  llaa  pprroopprriiaa  CCaammppooddeeiiffiioorrii  CCaarrdd  iinn  uunnaa  qquuaallssiiaassii  ddeellllee  ppoossttaazziioonnii  ttootteemm  ppoottrràà::    
  
**  sscceegglliieerree  uunn  rreeggaalloo  ooffffeerrttoo  ddaall  ccaattaallooggoo  oonn--lliinnee  ddeellllaa  ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii  UUnnaa  CCaassccaattaa  ddii  RReeggaallii    ee      
rriicchhiieeddeerree    llaa  ssttaammppaattaa  ddeell  ccoouuppoonn  uuttiillee  ppeerr  iill  rriittiirroo  ddeell  rreeggaalloo  pprreessssoo  iill  nneeggoozziioo  sseeggnnaallaattoo..  LLaa  rriicchhiieessttaa  
ddeell  ccoouuppoonn  ppuuòò  aanncchhee  eesssseerree  ppaarrzziiaallee..  ((  eess..  ppuunnttii  ddiissppoonniibbiillii  33000000  ccoouuppoonn  rriicchhiieessttoo  ppuunnttii  225500,,  aa  ffiinnee  
ooppeerraazziioonnee  rriimmaarrrraannnnoo  ssuullllaa  tteesssseerraa  nn°°  22775500  ppuunnttii))..  
**  ccoonnttrroollllaarree  llaa  pprroopprriiaa  ssiittuuaazziioonnee  ppuunnttii  iinnsseerreennddoo  llaa  tteesssseerraa  nneell  ttootteemm..  CCoonnttrroollllaattaa  llaa  ssiittuuaazziioonnee,,  iill  
cclliieennttee  ppuuòò  sscceegglliieerree  ll’’ooppzziioonnee  ““  eessccii  ““  ee  rriimmaannddaarree  llaa  sscceellttaa  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  
ddeessiiddeerraattii..  
  
PPrreemmii::    
  

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

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

  11  lltt  llaattttee  ffrreessccoo  eerrooggaattoo  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ppoossttoo  aall  33°°  ppiiaannoo  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmm..llee  --  
vvaalloorree  00,,8800  cceenntt  --  ppuunnttii  8800  

  11//22  lltt  llaattttee  ffrreessccoo  eerrooggaattoo  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ppoossttoo  aall  33°°  ppiiaannoo  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmm..llee  --  
vvaalloorree  00,,5500  cceenntt  --  ppuunnttii  5500  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  mmiiccrrooffiillttrraattaa  nnoorrmmaallee  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  ppeerriimmeettrroo  ddeell  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0033  cceenntt  --  ppuunnttii  33  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  mmiiccrrooffiillttrraattaa  nnaattuurraallee  ffrreeddddaa  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  ppeerriimmeettrroo  
ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0033  cceenntt  --  ppuunnttii  33  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  mmiiccrrooffiillttrraattaa  ggaassaattaa  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  ppeerriimmeettrroo  ddeell  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii  55  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  mmiiccrrooffiillttrraattaa  lleeggggeerrmmeennttee  ffrriizzzzaannttee  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  
ppeerriimmeettrroo  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii  55  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  nnoorrmmaallee  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  ppeerriimmeettrroo  ddeell  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0044  cceenntt  --  ppuunnttii  44  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  nnaattuurraallee  ffrreeddddaa  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  ppeerriimmeettrroo  
ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0044  cceenntt  --  ppuunnttii  44  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  ggaassaattaa  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  ppeerriimmeettrroo  ddeell  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii  55  

  11,,55  lltt  ddii  aaccqquuaa  oossmmoottiizzzzaattaa  lleeggggeerrmmeennttee  ffrriizzzzaannttee  eerrooggaattaa  ddaall  ddiissttrriibbuuttoorree  aappppoossiittoo  ssiittoo  ssuull  
ppeerriimmeettrroo  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  --  vvaalloorree  00,,0055  cceenntt  --  ppuunnttii  55  

  bboottttiigglliiaa  iinn  vveettrroo  lltt  11  --  vvaalloorree  €€  11,,3300  --  ppuunnttii  113300  
  bbiisstteecccchhiieerraa  ccmm  2288  ––  vvaalloorree  €€  1100,,0000  ––  ppuunnttii  11000000  
  ttrriiss  ppeennttoollee  ––  vvaalloorree  €€  88,,0000  ––  ppuunnttii  880000  
  sseett  ccoolltteellllii  ++  ffoorrbbiiccee  ––  vvaalloorree  €€  1100,,0000  ––  ppuunnttii  11000000  
  bbiillaanncciiaa  ddiiggiittaallee  ––  vvaalloorree  €€  99,,0000  ––  ppuunnttii  990000  
  cceesstteelllloo  bboottttiigglliiee  --  vvaalloorree  €€  33,,0000  --  ppuunnttii  330000  
  11  sseettttiimmaannaa  ppaalleessttrraa  ee  ccoorrssii    ((ccoonn  iissccrriizziioonnee  1100€€  ddaa  ppaaggaarrssii  aa  ppaarrttee))  --  vvaalloorree  €€  1100,,0000  ––    

ppuunnttii  11000000  
  11  sseettttiimmaannaa  ggyymm  ee  aaccqquuaabbiikkee  ((  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  ccoonn  qquuaaddrriiffoogglliioo  --  vvaalloorree  €€  1199,,0000  --  ppuunnttii  11990000  
  ppoorrttaacchhiiaavvii    uuoommoo  --  vvaalloorree  €€  1155,,0000  --  ppuunnttii  11550000  
  ppoorrttaacchhiiaavvii  ddoonnnnaa  --  vvaalloorree  €€  1155,,0000  --  ppuunnttii  11550000  
  bbrraacccciiaallee  ccoonn  ffiiooccccoo  --  vvaalloorree  €€  1199,,0000  --  ppuunnttii  11990000  
  bbrraacccciiaallee  ccoonn  cchhaarrmmee  --  vvaalloorree  €€  2299,,9900  --  ppuunnttii  22999900  
  oorroollooggiioo  HHeelllloo  KKiittttyy  --  vvaalloorree  €€  4499,,9900  --  ppuunnttii  44999900  
  CCoorrddlleessss  PPaannaassoonniicc  --  vvaalloorree  €€  1199,,9999  --  ppuunnttii  11999999  
  PPhhoonn  vviiaaggggiioo  --  vvaalloorree  €€  1188,,9999  --  ppuunnttii  11889999  
  TTaagglliiaaccaappeellllii  uuoommoo  --  vvaalloorree  €€  1177,,9999  --  ppuunnttii  11779999  
  CCaarriiccaa  bbaatttteerriiee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  --  vvaalloorree  €€  1166,,9999  --  ppuunnttii  11669999  
  

  
LL’’eelleennccoo  aaggggiioorrnnaattoo  ddeeii  pprreemmii  ppoottrràà  eesssseerree  sseemmpprree  ccoonnssuullttaattoo  ssuull  ssiittoo  wwwwww..ccaammppooddeeiiffiioorrii..cccc  
IIll  pprroommoottoorree  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  ssoossttiittuuiirree  ii  pprreemmii  ooggggeettttoo  ddeellllaa  pprroommoozziioonnee,,  nneell  ccaassoo  nnoonn  ffoosssseerroo  
ppiiùù  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaattii  oo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  ccaauussee  iinnddiippeennddeennttii  ddaall  ssuuoo  vvoolleerree,,  ccoonn  pprrooddoottttii  ddii  
ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppaarrii  oo  ssuuppeerriioorrii  ee//oo  ppaarrii  oo  mmaaggggiioorr  vvaalloorree..  
  
  

IInnffoorrmmaazziioonnee  aallllaa  cclliieenntteellaa::  
  
II  rreeggaallii  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  vveerrrraannnnoo  eevviiddeennzziiaattii  aattttrraavveerrssoo  ii  ttootteemm  pprreesseennttii  aaii  ppiiaannii  ddeell  CCeennttrroo  
CCoommmmeerrcciiaallee..    
CClliiccccaannddoo  ssuull  ssooggggeettttoo  pprreesscceellttoo  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  mmeetttteerree  iinn  eevviiddeennzzaa  iillmmeeddeessiimmoo    eedd  aavveerree  ttuuttttee  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo..  
NNeell  ccaassoo  cchhee  iill  pprrooddoottttoo  pprreesscceellttoo    rriissuullttaassssee  eessaauurriittoo  èè  ffaaccoollttàà  ddeell  nneeggoozziiaannttee  ssoossttiittuuiirrlloo  ccoonn  uunnoo  ddii  
ppaarrii  oo  ddii  mmaaggggiioorr  vvaalloorree..  IIll  cclliieennttee  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  rriiffiiuuttaarree  iill  nnuuoovvoo  pprreemmiioo  ee  rriicchhiieeddeerree  iill  rriiaaccccrreeddiittoo  
ddeeii  ppuunnttii..  
  
TTeerrmmiinnee  ddii  ccoonnsseeggnnaa  ddeeii  pprreemmii  
  
II  pprreemmii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  rriittiirraattii  eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  3311//0011//22002200  pprreessssoo  iill  nneeggoozziioo  sseeggnnaallaattoo..  
  
DDiicchhiiaarraazziioonnee::  
  
IIll  CCoonnssoorrzziioo  ddeeggllii  OOppeerraattoorrii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii  ddiicchhiiaarraa  qquuaannttoo  sseegguuee::  

  ll’’ooppeerraazziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliicciizzzzaattaa  aattttrraavveerrssoo  iill  mmaatteerriiaallee  eessppoossttoo  nneell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee,,  ee  nneeii  
nneeggoozzii  aaddeerreennttii  aallll’’iinniizziiaattiivvaa,,  

  iill  rreeggoollaammeennttoo  ccoommpplleettoo  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmii  ssaarràà  ddiissppoonniibbiillee  pprreessssoo  llaa  ddiirreezziioonnee  ddeell  
CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee,,  

  ii  ccoouuppoonn  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  eesscclluussiivvaammeennttee  pprreessssoo  ii  nneeggoozzii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  
aaddeerreennttii  aallll’’  ooppeerraazziioonnee..  

  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  rraaccccoollttaa  ppuunnttii  ssaarràà  ccoooorrddiinnaattaa  ddaallllaa  ddiirreezziioonnee  ddeell  CCeennttrroo  
CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii..  

  IIll  pprroommoottoorree  ssttiimmaa  ddii  ccoonnsseeggnnaarree  uunn  mmoonntteepprreemmii  iinnddiiccaattiivvoo  ddii  EEuurroo    5500..000000,,0000  ((IIVVAA  iinncclluussaa))..  
  
  
  
  
MMOODDIIFFIICCHHEE  AALL  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO    
IIll  ssooggggeettttoo  pprroommoottoorree  ssii  rriisseerrvvaa,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa,,  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  aappppoorrttaarree  vvaarriiaazziioonnii  aallll’’  eelleennccoo  



pprreemmii,,  ssiiaa  iinnsseerreennddoo  nnuuoovvii  pprreemmii  ssiiaa  ssoossttiittuueennddoo  qquueellllii  nnoonn  ppiiùù  ddiissppoonniibbiillii  ee  ddii  mmooddiiffiiccaarree  ee//oo  
iinntteeggrraarree  iill  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ffeerrmmii  rreessttaannddoo  ii  ddiirriittttii  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddii  ccaarrdd  aaccqquuiissiittii  aallllaa  ddaattaa  ddeellllaa  
vvaarriiaazziioonnee  oo  eessttiinnzziioonnee,,  ddaannddoonnee  pprreevveennttiivvaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aaggllii  sstteessssii..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  
rreellaattiivvoo  aallll''ooppeerraazziioonnee  aa  pprreemmiioo  èè  ddeeppoossiittaattoo  pprreessssoo  llaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  pprroommoottoorree,,  ssuull  ssiittoo  
wwwwww..ccaammppooddeeiiffiioorrii..cccc  ee  llaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  ddeelleeggaattoo..  
  
  
VVAARRIIEE  QQuuaalloorraa  vveenniissssee  aacccceerrttaattoo  uunn  uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ccaarrdd  ffrraauuddoolleennttoo  oo  ddiiffffoorrmmee  ddaallllee  ccoonnddiizziioonnii  
pprreevviissttee  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo,,  iill  pprroommoottoorree  ssii  rriisseerrvvaa  ddii  ssoossppeennddeerree,,  sseennzzaa  aallccuunn  pprreeaavvvviissoo,,  llaa  
ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeellllaa  ccaarrdd  sstteessssaa,,  ll’’aaccccuummuulloo  ddeeii  ppuunnttii  oo  iinniibbiirree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ppuunnttii  mmaattuurraattii  ddaa  cciiaassccuunn  
ppaarrtteecciippaannttee  IInn  ccaassoo  ddii  ssmmaarrrriimmeennttoo  oo  ffuurrttoo  iill  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ccaarrdd  èè  tteennuuttoo  aadd  aavvvveerrttiirree  tteemmppeessttiivvaammeennttee  
iill  ppuunnttoo  ffiiddeelliittyy  cchhee  pprroovvvveeddeerràà  aa  bbllooccccaarrnnee  ll’’uuttiilliizzzzoo..    
  
NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  èè  rreeddaattttoo  sseeccoonnddoo  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeellllee  
nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  ee  rreeggoollaammeennttaarrii  aapppplliiccaabbiillee,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aall  DD..PP..RR..  2266  oottttoobbrree  22000011,,  nn..  
443300..  
  
  
  
  
  
CCoonnssoorrzziioo  ddeeggllii  OOppeerraattoorrii  ddeell  CCeennttrroo  CCoommmmeerrcciiaallee  CCaammppoo  ddeeii  FFiioorrii  
IIll  PPrreessiiddeennttee  
IInngg..  GGiiuusseeppppee  BBeerrttaannii      
  
  
  


