 Soustředění ITÁLIE Sabaudia 2-18.3.2012 
(jarní prázdniny v Olomouci 4-11.3) 
Odjezd auta s vlekem 29.2.2012 předpoklad 5-9 míst včetně řidiče odvoz bagáže, zásob, lodí a pádel. Předpokládaný příjezd do Sabaudie 1.3. odpoledne. Kdo nepoletí letadlem může autem s vlekem, nutno nahlásit předem M.Havlovi s tím že zpět musí autem v čase odjezdu v případě že chce jet v jiném termínu než je odjezd musí si zařídit dopravu vlastní.
Odlet letadlem 2.3.2012 z Brna v 19.30h případně později (nutno nahlasit prijezd do Říma SMS na +420 724 634 650 kvůli dopravě z Říma do Sabaudie)  
Po příletu do Říma v 21.00h autem do Sabaudie cca. 1,5h
Spaní v kempu, v novém velkém zaplachtovaném vleku(zdarma+poplatek za kemp) nebo v bungalovech(cca 20 Eur/osoba a den)
Strava: na soustředění s námi jede paní kuchařka z Kojetína, která se bude starat o přípravu jídla.
Trénink: předpokládá se 2-3 fázový trénink s důrazem na najetí co největšího množství kilometrů v teple  na jezeře cca 200m zdáleného od moře. Předpokládaná teplota 18°C
Odlet zpět z Říma do Brna 11.3 nebo 18.3 podle možnosti omluvit se ve škole.(nutno nahlásit s přihláškou datum odletu)
Trenéři: Jan Čapka tel: 732742107, Miroslav Havel tel: 724634650, 1 trenér z Kojetína.
Předpokládané náklady na 1 osobu: 2.500,- Kč letenka tam a zpět, 5 eur kemp, 5 eur základní strava/den.
Od účastníků bude vybírána záloha 2.500kč na letenky nejpozději do 19.12 a před odletem 2.500,- kč na stravu a kemp nejpozději 24.3. Vyúčtování záloh podle skutečnosti a podle kurzu Eura po příjezdu 23.3 v 18h a prostoru klubovny KKO.
Co sebou: občanský průkaz nebo platný pas, u dětí do 15 let vlastní cestovní pas, pojištění na celou dobu soustředění, dostatek oblečení a vhodnou obuv pro trénink i volný čas, spacák, polštářek, karimatka případně starší madrace do vleku, kapesné, doplňky stravy, případné léky atd.
Přihlášky a zálohu 2.500,- Kč na letenku je nutné složit u trenéra J.Čapky nebo M.Havla nejpozději do 19.12.2011
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