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CCoouurrssee  CCoonntteenntt：：AA  tthhrreeee--wwoorrdd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  FFoooodd  SSaanniittaattiioonn  iiss  pprrootteeccttiioonn  ffrroomm  

ccoonnttaammiinnaattiioonn..  WWiitthh  tthhiiss  iinn  mmiinndd,,  aallll  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ooppeerraattiioonnss  mmuusstt  bbee  iinncclluuddeedd  

iinn  aa  ssaanniittaattiioonn  pprrooggrraamm..  AAllll  ffoooodd  pprroodduuccttss  mmuusstt  bbee  pprrootteecctteedd  ffrroomm  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  ffrroomm  rreecceeiivviinngg  ((aanndd  bbeeffoorree))  tthhrroouugghh  ddiissttrriibbuuttiioonn..  SSaanniittaattiioonn  iiss  aa  

ddyynnaammiicc  aanndd  oonnggooiinngg  ffuunnccttiioonn  aanndd  ccaannnnoott  bbee  ssppoorraaddiicc  oorr  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  

ccaann  bbee  ttuurrnneedd  oonn  oonnccee  aa  ddaayy,,  oonnccee  aa  wweeeekk,,  eettcc..  TThheerreeffoorree,,  aannootthheerr  ddeeffiinniittiioonn  

ccoouulldd  bbee::  ""ssaanniittaattiioonn  iiss  aa  wwaayy  ooff  lliiffee""..  

  

OObbjjeeccttiivveess::  

  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  bbaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  ffoooodd  sscciieennccee,,  

  TToo  mmaasstteerr  tthhee  bbaassiicc  pprriinncciipplleess  ooff  ffoooodd  hhyyggiieennee  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee    

  LLeeaarrnn  tthhee  bbaassiicc  sskkiillllss  ooff  ffoooodd  hhyyggiieennee  mmaannaaggeemmeenntt..  

  

CCoouurrssee  CCoonntteenntt：：  

--  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ffoooodd  hhyyggiieennee  aanndd  rreellaatteedd  lleeggiissllaattiioonn  

--  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  FFoooodd  SScciieennccee  

--  TTyyppeess  ooff  ffoooodd  

--  TThhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ffoooodd  aanndd  lliiffee    

--  TThhee  cchhooiiccee  ooff  ffoooodd  

--  KKnnoowwlleeddggee  ooff  ffoooodd  rroott  

--  MMeeaatt  aanndd  vveeggeettaabbllee  ppaarraassiitteess  

--  BBaacctteerriiaa  aanndd  ffoooodd  ppooiissoonniinngg  

--  NNaattuurraall  ffoooodd  ppooiissoonniinngg  

--  CChheemmiiccaall  ffoooodd  ppooiissoonniinngg  

--  CCooddee  ooff  PPrraaccttiiccee  ffoorr  ffoooodd  hhaannddlleerrss  

--  SSttoorraaggee  ooff  ffoooodd  

--  HHyyggiieennee  mmaannaaggeemmeenntt  

--  PPeesstt  ccoonnttrrooll  aanndd  wwaassttee  ddiissppoossaall  

  

EEnndd  ooff  ccoouurrssee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  

OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  yyoouu  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  aa  tteesstt,,  wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  

uupp  ooff  mmuullttiippllee  cchhooiiccee  qquueessttiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  mmoodduulleess  yyoouu  hhaavvee  ssttuuddiieedd..  

OOnnccee  yyoouu  ppaassss,,  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ddoowwnnllooaadd  aanndd  pprriinntt  yyoouurr  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  

ssttaarrtt  uussiinngg  yyoouurr  nneeww  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ttoo  eennjjooyy  aa  ssuucccceessssffuull  ccaarreeeerr  wwiitthhiinn  tthhee  ffiittnneessss  

iinndduussttrryy..  YYoouu  aallssoo  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ooff  hhaavviinngg  yyoouurr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ppoosstteedd  ttoo  yyoouu  aatt  

aann  aaddddiittiioonnaall  ccoosstt..  
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EEnnrroollllmmeenntt  CCrriitteerriiaa    AAggee  1188  oorr  aabboovvee  

LLeeccttuurreerr  PPrrooffiillee    IIPPTTFFAA  LLeeccttuurreerr,,  RReeggiisstteerreedd  DDooccttoorr,,  RReeggiisstteerreedd  DDiieettiicciiaann,,  

RReeggiisstteerreedd  PPhhyyssiiootthheerraappiisstt,,  EExxppeerriieenncceedd  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerr  

LLaanngguuaaggee    EEnngglliisshh  

CCoouurrssee  DDuurraattiioonn    TToottaall::  2200  hhoouurrss  

CCoouurrssee  FFeeeess    HHKKDD  22,,880000  //  UUSS  335500  

FFeeeess  ffoorr  RRee--eexxaamm  TThheeoorreettiiccaall  rree--eexxaamm  HHKK$$  332200  //  UUSS4400  ((wwiitthh  aa  RReevviieeww  lleessssoonn))  

BBeellooww  6600%%  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    OOnnlliinnee  ((ZZoooomm  mmeeeettiinngg))  

AApppplliiccaattiioonn  AApppplliiccaannttss  sshhoouulldd  eennrroollll  oonnlliinnee  wwiitthh  ffuullll  ppaayymmeenntt  bbyy  

PPaayyPPaall,,  aa  ccoonnffiirrmm//gguuiiddeelliinnee  eemmaaiill  wwiillll  bbee  sseenntt  aafftteerr  

rreecceeiivvee  ppaayymmeenntt  iinn  22  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  

RReeggiissttrraattiioonn  &&  

EEnnqquuiirryy  
  TTeell::  ((++885522))  22334455  66228866          FFaaxx::  ((++885522))  22334455  11223366  

  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@iippttffaa..ccoomm      WWeebbssiittee::  wwwwww..iippttffaa..ccoomm  

CCoonnttiinnuuiinngg  

EEdduuccaattiioonn  UUnniittss  
  66  CCEEUUss  

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  □□  FFBB  □□  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：：  

((OOnnlliinnee  PPrrooggrraamm))  BBaassiicc  FFoooodd  SScciieennccee  aanndd    

hhyyggiieennee  MMaannaaggeemmeenntt  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  

NNaammee::    

DDaattee  ooff  BBiirrtthh::  
  

mmmm//dddd//yyyy  
IIddeennttiiffyy  IIDD..//  PPaassssppoorrtt  nnoo..    

  

SSeexx  ::  
  

AAggee  ::    OOccccuuppaattiioonn  ::  
  

AAddddrreessss  ::  
  

TTeell  NNoo..::      

MMoobbiill  ::    EE--mmaaiill  ::    

RReellaatteedd  wwoorrkk  eexxppeerriieenncceess  aanndd  ccuurrrreenntt  cceerrttiiffiiccaatteess::  

  

  


