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SSttaarrtt  wwiitthh  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  ttrraaiinneerr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  eenntteerr  tthhee  ffiittnneessss  iinndduussttrryy  wwiitthh  tthhee  
pprreemmiieerr  ccrreeddeennttiiaall  ffoorr  ccaarreeeerr--mmiinnddeedd  pprrooffeessssiioonnaallss..  OOuurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  eexxcceelllleennccee  
eennssuurreess  tthhee  NNCCSSFF--CCPPTT  ccrreeddeennttiiaall  ppoossiittiioonnss  yyoouu  ffoorr  ssuucccceessss  iinn  ttooddaayy’’ss  ccoommppeettiittiivvee  jjoobb  
mmaarrkkeett..  EExxppaanndd  yyoouurr  sseerrvviiccee  rreeaacchh  ttoo  aa  llaarrggeerr  ppootteennttiiaall  cclliieenntt  bbaassee  wwiitthh  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  
eennhhaannccee  aatthhlleettiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  oorr  ttrraaiinn  iinnddiivviidduuaallss  ffoorr  ccoommppeettiittiivvee  ffiittnneessss  eevveennttss..  TThheessee  
pprrooggrraammss  wwiillll  ppllaaccee  yyoouu  iinn  tthhee  uuppppeerr  eecchheelloonn  ooff  ttrraaiinneerrss  iinn  tthhee  iinndduussttrryy..  

  
NNCCSSFF  CCoouurrssee  CCoonntteenntt：：  
 Anaerobic Training Theory   Pre-Exercise Screening Theory  
 Body Composition Theory   Cardio and abs Practical  
 Cardiovascular Theory  Chest Workout Practical  
 Exercise Program Components Theory   Back Workout Practical  
 Functional Anatomy Theory  Legs Workout Practical  
 Introduction to Personal Training Theory    Shoulders Workout Practical  
 Muscle Physiology Theory   Arms Workout Practical  
 Nutrition Theory   Practical Examination  
 Weight Management Theory   Theory Examination  
 Fitness Program Setting Theory  

  
CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  qquuaalliittyy：：GGrraadduuaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ffuullffiilllleedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  iissssuueedd  
tthhee  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerr  cceerrttiiffiiccaattee  bbyy  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  oonn  SSttrreennggtthh  &&  FFiittnneessss  ((NNCCSSFF))  
--  AAtttteenndd  7755%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ccoouurrssee  ttiimmee  
--  AAttttaaiinn  aa  ppaassss  mmaarrkk  ooff  7700%%  oonn  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn..  
--  1155  hhoouurrss  ppllaacceemmeenntt  nneeeeddeedd  aafftteerr  ppaassssiinngg  tthhee  ccoouurrssee  aanndd  aa  ppllaacceemmeenntt  rreeppoorrtt  

sshhoouulldd  bbee  hhaannddeedd  iinn  aafftteerrwwaarrddss..((22..000000  wwoorrdd))  
  
CCoouurrssee  FFeeeess：：HHKKDD  99,,220000  //  UUSS  11,,117799            CCoouurrssee  DDuurraattiioonn::    TToottaall  4477  hhoouurrss  
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EEnnrroollllmmeenntt  CCrriitteerriiaa    AAggee  1188  oorr  aabboovvee  

LLeeccttuurreerr  PPrrooffiillee  
  PPaasssseedd  IIPPTTFFAA  BBrroonnzzee  ––  PPrrooffeessssiioonnaall  PPeerrssoonnaall  FFiittnneessss  
CCeerrttiiffiiccaattee  oorr  hhaass  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnss  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  
FFoouunnddaattiioonn  FFiittnneessss  cceerrttiiffiiccaattee  ((  NNeeeeddss  ttoo  ppaassss  tthhiiss  iinnssttiittuuttee  ttoo  
ssccrruuttiinniizzee  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  oonnllyy  tthheenn  ttoo  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  rreeppoorrtt  rreeaaddss  ))  

LLaanngguuaaggee    EEnngglliisshh,,  CCaannttoonneessee  aanndd  MMaannddaarriinn  

CCoouurrssee  DDuurraattiioonn    TToottaall::  4477  hhoouurrss  

CCllaassss  PPooppuullaattiioonn    MMaaxxiimmuumm  ooff  2200  ((FFiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt  sseerrvveedd  bbaassiiss))  

CCoouurrssee  FFeeeess    HHKK$$  99,,220000  //  UUSS  11,,117799  
  33  wweeeekkss  eeaarrllyy  bbiirrdd  $$  220000  ddiissccoouunntt  

FFeeeess  ffoorr  RRee--eexxaamm  
TThheeoorreettiiccaall  &&  PPrraaccttiiccaall  rree--eexxaamm  HHKK$$  550000  ((aaddddss  aa  
RRee--eexxaamm  lleessssoonn))  
BBeellooww  6600  mmiinnuuttee  mmuusstt  rreessttuuddyy  tthhee  ccoouurrssee  

DDeeaaddlliinnee    33  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ddaattee  
  ((IIPPTTFFAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccaanncceell  oorr  rreesscchheedduullee  tthhee  ccoouurrssee))  

VVeennuuee    IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy  ((IIPPTTFFAA))  

AApppplliiccaattiioonn  

AApppplliiccaannttss  sshhoouulldd  sseenndd  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ((ccaann  mmaakkee  
pphhoottooccooppyy  oonn  oowwnn))  wwiitthh  aa  ssttaammppeedd  rreettuurrnn  eennvveellooppee  aanndd  aa  
cchheeqquuee  ppaayyaabbllee  ttoo  [[IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  PPEERRSSOONNAALL  TTRRAAIINNEERRSS  &&  
FFIITTNNEESSSS  AACCAADDEEMMYY]]  ttoo  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  PPEERRSSOONNAALL  TTRRAAIINNEERRSS  &&  
FFIITTNNEESSSS  AACCAADDEEMMYY,,  UUnniitt  CC,,  22//FF,,  RRiigghhtt  TTiimmee  BBuuiillddiinngg,,  
2211--2277PPllaayyiinngg  FFiieelldd  RRooaadd,,  MMoonngg  KKookk,,    KKoowwlloooonn,,  HHKK  

RReeggiissttrraattiioonn  &&  
EEnnqquuiirryy  

  TTeell::  22334455  66228866                        FFaaxx::  22334455  11223366  
  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@iippttffaa..ccoomm      WWeebbssiittee::  wwwwww..iippttffaa..ccoomm  

NNoottiiccee  

((11))  WWhheenn  TThhee  HHoonngg  KKoonngg  OObbsseerrvvaattoorryy  aannnnoouunncceess  aa  YYEELLLLOOWW  oorr  RREEDD  
rraaiinnssttoorrmm  wwaarrnniinngg,,  oorr  ttyypphhoooonn  ssiiggnnaall  NNoo..11  oorr  33  iiss  hhooiisstteedd,,  tthhee  
ccllaasssseess  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  aass  uussuuaall..  

((22))  WWhheenn  TThhee  HHoonngg  KKoonngg  OObbsseerrvvaattoorryy  aannnnoouunncceess  aa  BBLLAACCKK  
rraaiinnssttoorrmm  wwaarrnniinngg,,  oorr  ttyypphhoooonn  ssiiggnnaall  NNoo..88  iiss  hhooiisstteedd,,  tthhee  ccllaasssseess  
oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd..  OOuurr  aaccaaddeemmyy  wwiillll  aannnnoouunnccee  
aannootthheerr  ddaattee,,  ttiimmee  aanndd  vveennuuee  ffoorr  tthhee  mmaakkeeuupp  ccllaassss..  

CCoonnttiinnuuiinngg  
EEdduuccaattiioonn  UUnniittss    NNiill  

RReeffuunndd  PPoolliiccyy  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreeffuunndd  uunnlleessss  tthhee  ccoouurrssee  iiss  ccaanncceelllleedd  bbyy  tthhee  
IIPPTTFFAA  
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((EENNRROOLLLLMMEENNTT  FFOORRMM))  

  
  
  

PPeerrssoonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

  
IInnffoorrmmaattiioonn  SSoouurrccee    □□  wweebb--ssiittee  □□  FFrriieenndd  rreeccoommmmeenndd  □□  PPoosstt  □□  OOtthheerrss  EE..GG..::                                                  
AAllll  tthhee  ppeerrssoonnaall  ddaattaa  wwiillll  kkeeeepp  ccoonnffiiddeennttiiaall  aanndd  wwiillll  oonnllyy  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  pprroocceedduurree  ooff  
tthhee  eevveennttss  oorrggaanniisseedd  bbyy  oouurr  AAccaaddeemmyy..    FFoorr  aannyy  cchhaannggee  ooff  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  ddaattaa,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  
IIPPTTFFAA..  
  
PPaayymmeenntt：：CCaasshh,,  EEPPSS,,  CChheeqquuee,,  aanndd  TT//TT,,  PPlleeaassee  ddoo  iinnssccrriibbee::  ““IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  FFiittnneessss  
AAccaaddeemmyy  ““,,  TT//TT  aaccccoouunntt  nnoo..  ((SSCCBB  ::  3333778822--0055669977--88;;  BBOOCC  ::  001122--669988--00--000000776644--44))  

  
DDeeccllaarraattiioonn    

  

II,,                                                                                                                                                  ,,  ddeeccllaarree  tthhaatt  aallll  tthhee  ppeerrssoonnaall  
ddaattaa  aarree  ttrruuee  aanndd  ccoorrrreecctt..    II  aamm  aawwaarree  tthhaatt  mmyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  FFiittnneessss  
AAccaaddeemmyy  eevveenntt((ss))  eexxppoosseess  mmee  ttoo  aa  rriisskk  ooff  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurryy  aanndd  II  aaggrreeee  ttoo  hhoolldd  hhaarrmmlleessss  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  
TTrraaiinneerrss  &&  FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy,,  tthheeiirr  DDiirreeccttoorrss,,  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssuubbssiiddiiaarriieess,,  tthhee  pprreesseenntteerrss  aanndd    aallll  tthhee  eevveenntt  
ssttaaffff  ffrroomm  aannyy  aanndd  aallll  lliiaabbiilliittyy  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhiiss  ccoouurrssee  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  mmuussccllee  ssttrraaiinnss,,  tteeaarrss,,  ppuullllss,,  
bbrrookkeenn  bboonneess,,  ddeeaatthh  aanndd  aannyy  aanndd  aallll  iillllnneessss,,  aaiillmmeennttss  oorr  lloossss  ooff  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy..  

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rriisskkss  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  aanndd  aatttteesstt  tthhaatt  II  aamm  iinn  ssoouunndd  pphhyyssiiccaall  
ccoonnddiittiioonn..    II  aallssoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  II  mmaayy  bbee  vviiddeeoottaappeedd,,  aauuddiioo  ttaappeedd  aanndd  pphhoottooggrraapphheedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  
aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy  mmaayy  uussee  mmyy  iimmaaggeess  ffoorr  aannyy  aanndd  aallll  uusseess  wwiitthhoouutt  mmyy  
pprriioorr  ccoonnsseenntt..    II  ffuurrtthheerr  aaggrreeee  ttoo  aallll  ccoonnddiittiioonnss  ooff  rreeggiissttrraattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  nnoo  rreeffuunndd  
ppoolliiccyy..  

  
SSiiggnnaattuurree::                                                                                  DDaattee::                                                                        
  

FFoorr  OOffffiicciiaall  UUssee  OOnnllyy  
  
AAmmoouunntt::                                                                                  

  
RReecceeiivveedd  DDaattee::                                                                

□□  CCaasshh  □□  CChheeqquuee  ______________                                                      BBaannkk                                                                                    

IIssssuueedd  bbyy::  ______                                                                          RReeffeerr  ttoo::  ::______                                                                      

 

CCoouurrssee  CCooddee    CCoouurrssee  NNaammee：：  
CCEERRTTIIFFIIEEDD  PPEERRSSOONNAALL  TTRRAAIINNEERR  

NNaammee::    
DDaattee  ooff  BBiirrtthh::    

mmmm//dddd//yyyy  IIddeennttiiffyy  IIDD..//  PPaassssppoorrttNNoo..    
  
SSeexx  ::  

  AAggee  ::    OOccccuuppaattiioonn  ::    

AAddddrreessss  ::    

TTeell  NNoo..::  DDaayy--ttiimmee                                                        NNiigghhtt--ttiimmee    

MMoobbiill  ::    EE--mmaaiill  ::    

RReellaatteedd  wwoorrkk  eexxppeerriieenncceess  aanndd  ccuurrrreenntt  cceerrttiiffiiccaatteess::  
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