
  
  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  PPEERR  LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  4499°°  

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AANNNNOO  22001188//22001199  

  
❖❖  CCOOSSTTOO  CCOORRSSOO::  €€997766,,0000  IIvvaa  ccoommpprreessaa;;  llaa  qquuoottaa  ccoommpprreennddee::  

eessaammee  ffiinnee  ccoorrssoo;;  mmaatteerriiaallee  ddiiddaattttiiccoo;;  llaa  rriivviissttaa  mmeennssiillee  

““LL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE””  ee  llee  ccoonnssuulleennzzee  dduurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddeell  ccoorrssoo;;  

ppaarrttiiccoollaarrii  ccoonnddiizziioonnii  vveennggoonnoo  rriisseerrvvaattee  aallllee  sseegguueennttii  ccaatteeggoorriiee::  
  

ddiippeennddeennttii  oo  ccoollllaabboorraattoorrii  ddii  ssttuuddii  aassssoocciiaattii  AANNAACCII;;  ssttuuddeennttii  ee  

ddiissooccccuuppaattii::  

ccoossttoo  ccoorrssoo  €€  661100,,0000  IIvvaa  ccoommpprreessaa  

  

❖❖  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  TTEELLEEMMAATTIICCAA::  

  

••  DDOOCCUUMMEENNTTII  PPEERR  LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE::  ooccccoorrrree  ffaarr  ppeerrvveenniirree  aa  

mmeezzzzoo  mmaaiill  aannaacciimmiillaannoo@@aannaacciisseerrvviizzii..iitt  iill  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  

ddeebbiittaammeennttee  ccoommppiillaattoo  ee  ffiirrmmaattoo;;  rreeggoollaammeennttoo  ccoorrssoo  ffiirrmmaattoo;;  

uunnaa  ffoottootteesssseerraa  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaallee;;  llaa  rriicceevvuuttaa  ddeell  bboonniiffiiccoo  

eeffffeettttuuaattoo  ppeerr  ll’’iissccrriizziioonnee..  LLaa  mmaaiill  ppuuòò  eesssseerree  iinnvviiaattaa  nneeii  

ppeerriiooddii  dd’’iissccrriizziioonnee  ppeerr  ccuuii  ddaall    0033//0099//22001188  aall  1100//1100//22001188..  

  

••  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((ttrraammiittee  bboonniiffiiccoo  iinntteessttaattoo  aa  

AAnnaaccii  SSeerrvviizzii  ssrrll  IIbbaann  IITT2299GG00330066990099447711110000000000000000779933))::  

  
11..  llaa  qquuoottaa  iinntteerraa  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee;;  

22..  dduuee  rraattee::  aaccccoonnttoo  €€  661100,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  aall  mmoommeennttoo  

ddeellll’’iissccrriizziioonnee;;  €€  336666,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  eennttrroo  nnoovveemmbbrree  22001188;;  

33..  dduuee  rraattee  ppeerr  ii  ddiippeennddeennttii  oo  ccoollllaabboorraattoorrii  ddii  ssttuuddii  aassssoocciiaattii  

AANNAACCII;;  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddiissooccccuuppaattii::  €€    336666,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  aall  

mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  eedd  iill  ssaallddoo  ddii  €€  224444,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  

eennttrroo  nnoovveemmbbrree  22001188;;  
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❖❖  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  PPRREESSSSOO  LLAA  SSEEDDEE::    
 

••  OORRAARRII  EE  GGIIOORRNNII  AAPPEERRTTUURRAA  PPEERR  IISSCCRRIIZZIIOONNEE::  ddaall  

0033//0099//1188  aall  1100//1100//1188;;  oorraarriioo  aacccceettttaazziioonnee  iissccrriizziioonnii::  ddaall  

lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  ddaallllee  0099..0000  aallllee  1122..3300..  

  

••  DDOOCCUUMMEENNTTII  PPEERR  LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE::  ccooddiiccee  ffiissccaallee;;  mmoodduulloo  ddaa  

ccoommppiillaarree  ccoonn  ii  pprroopprrii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii;;  rreeggoollaammeennttoo  ccoorrssoo  

ffiirrmmaattoo;;  11  ffoottootteesssseerraa;;  ccooppiiaa  ddeell  ppaaggaammeennttoo  eeffffeettttuuaattoo  ttrraammiittee  

bboonniiffiiccoo..  

  

••  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ssoollttaannttoo  ttrraammiittee  bboonniiffiiccoo  

bbaannccaarriioo  iinntteessttaattoo  aa::  AAnnaaccii  SSeerrvviizzii  ssrrll  IIbbaann  

IITT2299GG00330066990099447711110000000000000000779933  

  

44..  llaa  qquuoottaa  iinntteerraa  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee;;  

55..  dduuee  rraattee::  aaccccoonnttoo  €€  661100,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  aall  mmoommeennttoo  

ddeellll’’iissccrriizziioonnee;;  €€  336666,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  eennttrroo  nnoovveemmbbrree  22001188;;  

66..  dduuee  rraattee  ppeerr  ii  ddiippeennddeennttii  oo  ccoollllaabboorraattoorrii  ddii  ssttuuddii  aassssoocciiaattii  

AANNAACCII;;  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  ee  ddiissooccccuuppaattii::  €€  336666,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  aall  

mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee  eedd  iill  ssaallddoo  ddii  €€  224444,,0000  iivvaa  ccoommpprreessaa  

eennttrroo  nnoovveemmbbrree  22001188..  

  


