
UUNNIIOONN  CCYYCCLLIISSTTEE  EETT  PPEEDDEESSTTRREE  LLOONNDDAAIISSEE  --  EECCOOLLEE  DDEE  CCYYCCLLOOTTOOUURRIISSMMEE  

PPRROOJJEETT  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  

------------------------  

  
SSii  nnoottrree  ffiinnaalliittéé  eesstt  dd’’êêttrree  ccaappaabbllee  ddee  ffoorrmmeerr  ddeess  jjeeuunneess  aauuxx  aaccttiivviittééss  dduu  ccyycclloottoouurriissmmee  ((vvéélloo  rroouuttee  

eett  VVTTTT  ddee  rraannddoonnnnééee)),,  eenn  vvaalloorriissaanntt  aauu  mmaaxxiimmuumm  lleeuurrss  ddiifffféérreennttss  ppootteennttiieellss  pphhyyssiiqquuee,,  iinntteelllleeccttuueell  

eett  mmoorraall  ppoouurr  aaccccééddeerr  ddaannss  lleess  mmeeiilllleeuurreess  ccoonnddiittiioonnss  ppoossssiibblleess  àà  lleeuurr  aauuttoonnoommiiee  ddee  ccyycclloottoouurriissttee,,  

lleess  rrééaalliittééss  dduueess  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,,  aauuxx  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss,,  ffiinnaanncciieerrss  eett  mmaattéérriieellss,,  nnoouuss  iimmppoosseenntt  

uunnee  aaddaappttaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  cchhaaqquuee  ssaaiissoonn,,  vvooiirree  eenn  ccoouurrss  ddee  ssaaiissoonn..  
  

NNoottrree  eeffffeeccttiiff  ddee  2255  jjeeuunneess  ddee  77  àà  1188  aannss  eesstt  ccoommppoosséé  uunniiqquueemmeenntt  ddee  pprraattiiqquuaannttss  vvééttééttiisstteess..  

NNoottrree  eennccaaddrreemmeenntt  ::  11  mmoonniitteeuurr,,  55  iinniittiiaatteeuurrss  VVTTTT  eett  ssuuiivvaanntt  bbeessooiinn  ddeess  aadduulltteess  ccoonnffiirrmmééss  dduu  

cclluubb..  

FFrrééqquueennccee  ddeess  ssééaanncceess  ::  ttoouuss  lleess  ssaammeeddiiss  eenn  ppéérriiooddee  ssccoollaaiirree  ddee  1133hh4455  àà  1177hh  ((hhiivveerr)),,  jjuussqquu’’àà  

1177hh3300  aauuttrree  ssaaiissoonn  aavveecc  ddeess  ssoorrttiieess  jjoouurrnnééeess  ppoouurr  pprrééppaarraattiioonn  aauuxx  ddiivveerrss  ccrriittéérriiuummss,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  

aauuxx  oorrggaanniissaattiioonnss  dduu  ccaalleennddrriieerr  ddééppaarrtteemmeennttaall,,  rrééggiioonnaall  eett  mmêêmmee  nnaattiioonnaall  aaiinnssii  qquuee  ssoorrttiieess  

éécchhaannggeess  iinntteerr--cclluubb..  

MMooyyeennss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ::  uunn  llooccaall  ((aavveecc  ddooccuummeennttaattiioonn,,  oouuttiillllaaggee,,  jjeeuuxx  ccyyccllooss))  ssiittuuéé  ddaannss  uunnee  

aanncciieennnnee  ééccoollee  aavveecc  ccoouurrss  ffeerrmmééee  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  uunn  aaccccuueeiill  eett  ddiivveerrsseess  aaccttiivviittééss  eenn  ttoouuttee  ssééccuurriittéé  ;;  

llaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddee  nnoottrree  ccoommmmuunnee  ppeerrmmeett  ll’’aaccccèèss  àà  uunn  tteerrrraaiinn  ddee  jjeeuuxx  iimmmmeennssee  eett  vvaarriiéé  

aavveecc  ddeess  sseecctteeuurrss  ttrrèèss  pprroocchheess  eett  dd’’aauuttrreess  pplluuss  ééllooiiggnnééss  vveerrss  lleessqquueellss  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  ssee  ffoonntt  

uunniiqquueemmeenntt  àà  vvéélloo..    

IInnssccrriippttiioonnss  ::  ll’’ééccoollee  eesstt  pprréésseennttééee  aauu  ffoorruumm  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ((mmii--sseepptteemmbbrree))  ooùù  ttoouuss  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssoonntt  ffoouurrnniiss  aauuxx  eennffaannttss  ccaannddiiddaattss  qquuii  ssoonntt  iinnvviittééss  aavveecc  lleeuurrss  ppaarreennttss  àà  uunnee  

rrééuunniioonn  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddééffiinniittiivvee  ((ffiicchhee  iinnssccrriippttiioonn,,  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall,,  aauuttoorriissaattiioonn  

ppaarreennttaallee,,  ccoottiissaattiioonn))  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  eesstt  ddoonnnnéé  eett  ccoommmmeennttéé  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  

ll’’ééccoollee..  

AAuu  ccoouurrss  ddee  llaa    pprreemmiièèrree  ssééaannccee,,  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’eennccaaddrreemmeenntt,,  ddeess  jjeeuunneess  eennttrree  eeuuxx,,  dduu  

pprrooggrraammmmee  ggéénnéérraall  ddee  ll’’ééccoollee  eett  iinnssppeeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  vvééllooss  aavveecc  rreemmiissee  ddee  ffiicchhee  ddee  ttrraavvaauuxx  àà  

eeffffeeccttuueerr  ssii  nnéécceessssaaiirree..  

UUnn  ccaalleennddrriieerr  ttrriimmeessttrriieell  ddeess  aaccttiivviittééss  eesstt  ééttaabbllii  ppaarr  llaa  ccoommmmiissssiioonn  jjeeuunneess  dduu  cclluubb  eett  aaddrreesssséé  àà  ttoouuss  

lleess  ppaarreennttss  ddeess  aaddhhéérreennttss  ddee  ll’’ééccoollee  ;;  uunnee  ffiicchhee  ddee  pprréésseennccee  eesstt  tteennuuee  àà  cchhaaqquuee  ssééaannccee  aavveecc  

iinnffoorrmmaattiioonn  aauuxx  ppaarreennttss  ddeess  aabbsseenncceess  nnoonn  jjuussttiiffiiééeess  ;;  llaa  ddéélliivvrraannccee  dduu  ccaarrnneett  ddee  pprrooggrreessssiioonn  

ppeerrmmeett  ddee  ssuuiivvrree  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  cchhaaqquuee  jjeeuunnee  ssuuiivvaanntt  llee  ccoonntteennuu  ddeess  ssééaanncceess  aavveecc  lleess  ssééqquueenncceess  

mmééccaanniiqquuee,,  ccaarrttooggrraapphhiiee,,  eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  sseeccoouurriissmmee  rrééaalliissééeess  aauu  mmaaxxiimmuumm  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn..  

LLeess  pprreemmiièèrreess  ssééaanncceess  sseerroonntt  ccoonnssaaccrrééeess  àà  llaa  pprriissee  eenn  mmaaiinn  ddeess  vvééllooss  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’eexxeerrcciiccee  ddee  

mmaanniiaabbiilliittéé  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  eett  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  aanncciieennss  uunn  rreeccyyccllaaggee  eenn  pprréésseennttaanntt  lleess  

ddiifffféérreennttss  tteessttss..    

AA  ll’’iissssuuee  dduu  11
eerr

  ttrriimmeessttrree,,  eett  aapprrèèss  éévvaalluuaattiioonn,,  ddeess  eennsseemmbblleess  pplluuss  oouu  mmooiinnss  hhoommooggèènneess  ssoonntt  

ccoonnssttiittuuééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ccaappaacciittééss  pphhyyssiiqquueess,,  ddee  ll’’aaggee,,  ddeess  ccaappaacciittééss  àà  pprrooggrreesssseerr  eett  llaa  ccoonndduuiittee  

dduu  vvéélloo  eenn  ggéénnéérraall..  

AA  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  ssééaannccee,,  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee  eett  ccoolllleeccttiivvee  ppeerrmmeettttrraa  ddee  vvéérriiffiieerr  ssii  lleess  

oobbjjeeccttiiffss  oonntt  ééttéé  aatttteeiinnttss  eett  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee,,  ddaannss  llaa  nnééggaattiivvee,,  lleess  rreeccttiiffiiccaattiiffss  nnéécceessssaaiirreess  ;;  ppaarr  

tteemmppss  dd’’iinntteemmppéérriieess,,  lleess  ssééaanncceess  ssee  ddéérroouulleenntt  eenn  iinnttéérriieeuurr,,  eett  ssoonntt  mmiisseess  àà  pprrooffiitt  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  

ddeess  iittiinnéérraaiirreess,,  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  ssuurr  ll’’aalliimmeennttaattiioonn,,  ll’’eeffffoorrtt,,  llaa  vviiee  aassssoocciiaattiivvee  eett  ddeess  

aapppprrooffoonnddiisssseemmeennttss  pplluuss  ccoommpplleexxee  ssuurr  llaa  mmééccaanniiqquuee  eett  eennttrreettiieenn  dduu  mmaattéérriieell..              

                                                                                                                                                                  


