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Course Content：Stan The Man Kick-Boxing 
Level One courses delivers the skill sets and 
knowledge to be able to properly practice 
and ensure the analysis of each 
kicking-boxing technique and movement. 
Students will learn the boxing action correctly 
through the Kick-Boxing training. The course 

offers the understanding to achieve 
self-cultivation and training of muscles. While 
helping to improve teaching ideas in the 
curriculum the course also helps students to 
obtain an increased understanding of the 
many benefits kick-boxing offers. This type of 
training also strengthens the defense and 
strategy for beginners. Students can learn to 
guide their private clients safely and 
effectively through their targeted training. The course gives an In-sight into the 
benefits of developing a strong mindset through kick-boxing training as the 
added benefits include focus, endurance, stamina and agility which helps to 
build fitness as well as mental well being. 
  
CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  qquuaalliittyy：：  
GGrraadduuaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ffuullffiilllleedd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa  wwiillll  bbee  iissssuueedd  tthhee  SSttaann  TThhee  
MMaann  KKiicckkbbooxxiinngg  LLeevveell  OOnnee  CCeerrttiiffiiccaattee  bbyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  
FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy  ((IIPPTTFFAA))  eennddoorrssee  bbyy  SSTTAANN  TTHHEE  MMAANN  GGRROOUUPP  
--  WWaattcchh  110000%%  ooff  tthhee  oonnlliinnee  ccoouurrssee  vviiddeeooss  
--  FFiillmm  aanndd  ssuubbmmiitt  AALLLL  rreeqquuiirreedd  tteecchhnniiqquueess  bbeeffoorree  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  
--  AAttttaaiinn  aa  ppaassss  mmaarrkk  ooff  7700%%  oorr  aabboovvee  oonn  tthhee  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn..  
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EEnnrroollllmmeenntt  CCrriitteerriiaa  AAggee  1188  oorr  aabboovvee  

LLaanngguuaaggee  EEnngglliisshh  

CCoouurrssee  DDuurraattiioonn  TToottaall::  1122  hhoouurrss  ((iinncclluuddee  oonnlliinnee  pprrooggrraamm))  

CCoouurrssee  FFeeeess  UUSS330000  

FFeeeess  ffoorr  RRee--eexxaamm  TThheeoorreettiiccaall  rree--eexxaamm  HHKK$$  330000  //  UUSS  3377..55  
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  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  

CCoonnttiinnuuiinngg  
EEdduuccaattiioonn  UUnniittss  06 CEUs 

RReeffuunndd  PPoolliiccyy  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoo  rreeffuunndd  uunnlleessss  tthhee  ccoouurrssee  iiss  ccaanncceelllleedd  bbyy  tthhee  
IIPPTTFFAA  

mailto:info@iptfa.com
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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  iill llnneessss,,  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))  SSTTMM  KKiicckkbbooxxiinngg  FFiittnneessss  IInnssttrruuccttoorr  
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::  
  
  


