
 
 
 
 
 

 

Federación Galega de Atletismo
Avda. de Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. 

 Correo: 
Páxina Web: http://www.atletismo

- A tódolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada

(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos 

NOVA APLICACIÓN PARA AS COMUNICACIÓNS DA 

 
 
A FGA informa que nos vindeiros días utilizará a aplicación TOKAPP SCHOOL 

para a a súa comunicación cos estamentos atléticos.
 
Solicita a todos os adestradores, xuíces
dende a web https://www.tokappschool.com/
recibir comunicación por esta vía.
 
A aplicación é gratuita e garante a entrega da informa
tempo real. Polo que será moi útil para recibir circulares nos teléfonos móviles, 
asistencia a reunión, novas, 

 
 Calquer incidencia avis
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Federación Galega de Atletismo 
Complexo Deportivo de Elviña. – 15008 – A CORUÑA 

Teléfono: 981291683   
Correo: secretaria@atletismo.gal 

http://www.atletismo.gal e http://www.carreirasgalegas.com 
 

 
 

CIRCULAR 91/2017  
- A todas as Delegacións (*) 

- A tódolos asembleístas. 

dolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada 

(*) Para a súa distribución entre todos os estamentos da súa demarcación

 

NOVA APLICACIÓN PARA AS COMUNICACIÓNS DA 
FGA 

 

A FGA informa que nos vindeiros días utilizará a aplicación TOKAPP SCHOOL 
para a a súa comunicación cos estamentos atléticos. 

Solicita a todos os adestradores, xuíces e clubes que descarguen dita aplicación 
https://www.tokappschool.com/ ou play store, se están interesados en 

recibir comunicación por esta vía. 

A aplicación é gratuita e garante a entrega da información e comunicados da FGA en 
tempo real. Polo que será moi útil para recibir circulares nos teléfonos móviles, 

novas, etc. 

incidencia avisennos,  

A Coruña,  8 de Novembro do 2017 

 

Asdo.Dolores Rojas Suárez 
Secretaria Xeral FGA 

da súa demarcación 

NOVA APLICACIÓN PARA AS COMUNICACIÓNS DA 

A FGA informa que nos vindeiros días utilizará a aplicación TOKAPP SCHOOL 

e clubes que descarguen dita aplicación 
ou play store, se están interesados en 

ción e comunicados da FGA en 
tempo real. Polo que será moi útil para recibir circulares nos teléfonos móviles, 


