PLIMBARILE CU ROLELE

Plimbarile cu rolele in fiercare duminică.

Asociația "Rollers & Coquillages" organizează în fiacare duminică dupa-amiază una dintre cele mai
celebre plimbări cu role din lume. Uneori, mai ales pe timp frumos, participă peste 10 mii de
persoane. Patinatori de toate vârstele și de toate nivelurile (e necesar totusi să știți un pic) merg pe
role pe străzile Parisului, timp de câteva ore. E o activitate gratuită, deschisă tuturor, chiar dacă nu
sunt membrii ai asociației. În fiecare duminică un parcurs diferit este trimis pentru aprobare la
prefectura de poliție a Parisului.
Este bine de știut că aceasta plimbare cu rolele este reglementată de o dispoziție a prefecturii de
poliție a Parisului și o brigadă de polițisti pe role (brigadă unică în lume) a fost creată pentru a
garanta securitatea acestei plimbări.

Plimbarile cu rolele rezervate membriilor
O zi pe lună, într-o sambată, asociația organizeaza o plimbare pe role numai pentru membri.
Aceasta plimbare pe role, "numai între prieteni" se desfăsoară in general în afara Parisului, pentru a
patina ca pe vremuri, adică, fară prea multa bătaie de cap.
Vara, la prânz mâncăm la iarba verde, iar iarna cand vremea nu e așa de bună, se mănânca la un
restaurant. Aceste plimbari sunt o ocazie nemaipomenită de a descoperi trasee noi de mers pe
role, de a se simți bine și de a respira aer curat.

Week-endurile “pe role” rezervate membriilor
În fiecare an asociația organizează cateva week-enduri numai pentru membri. Aceste week-enduri
speciale, se desfăsoară când vremea este mai bună. Programul prevede plimbări cu rolele și în
acelasi timp vizitarea unei regiuni.

Roller & Coquillages
Role și Scoici. Sub pietrele străzii e plaja !
Rollers & Coquillages
37 boulevard Bourdon 75004 Paris
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Punct de întâlnire
În fiecare duminică la 14h Bd Bourbon. (Piața Bastille)
Plecarea la 14h30.

Un pic de istorie.
În anul 1996, în fiecare duminică, un grup de patinatori se întalnea pe la ora 15h în zona Marais
pentru a merge pe role prin Paris. Văzându-i pe acesti patinatori pasionaţi plimbandu-se într-o
atmosfera degajată, și faptul ca începuse deja moda du rolele, oamenii au început sa patineze
împreună cu ei. Și, la aceste plimbări cu rolele, participă din ce în ce mai multă lume.
Astfel încat aceasta plimbare cu role care începe să adune multa lume se transformă în asociație,
cu un statut oficial, conform legii asociațiilor din 1901.
Datorită acestor pioneri, care de la început și-au dorit un singur lucru, și anume, să impartă
pasiunea lor pentru role cu toată lumea, este creată în data de 19 decemrie 1997 asociația Roller
& Coquillages.
Începănd cu aceasta zi asociația Rolers &Coquillages încurajează mersul pe role și pe patine în
general, conform articolului 2 din statutul sau, ne uitând niciodată ceea ce ne-a ghidat de la
început : prietenia și respectul reciproc.

De ce ne numim Roller & Coquillages ?

Numele trebuia să exprime ceva plăcut și de asemenea să puna în evidență latura umană :
distracție, a te simți bine, vacantă, mare, plajă … și de aceea "Sub pietrele străzii este plaja."
Sigla reprezintă o scoică pe role, o scoică simpatică care râde tot timpul, pentru a simboliza
valorile patinatorilor din Rollers & Coquillages. Membrii asociației sunt porecliți "les bulots" (scoică
cu carne) referindu-se cu umor la cei care merg pe role, în mod linistit, ca să facă miscare și să se
simtă bine.
Chiar dacă am devenit o asociație care respectă riguros regulile oficiale, Rollers & Coquillages a
păstrat acel spirit de prietenie, care era la început, ca o adevarată familie.

Voluntarii
Pentru a asigura liniștea și securitatea plimbărilor cu rolele, un grup de voluntari, care poartă
distinctiv tricouri galbene, se ocupă de semnalizarea traseului, de oprirea circulației, și de a ajuta
pe cei care nu știu înca foarte bine să patineze.
Acești voluntari sunt patinatori foarte buni care își folosesc experienta în favoarea celorlalți, pentru
ca plimbarea de duminică să fie un moment foarte agreabil pentru toți.

