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SSUUMMMMAARRYY：：TThhee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  sscciieennccee  iinnttoo  pprraaccttiiccaall  aapppplliiccaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  

aa  hhiigghh--iinntteennssiittyy  cciirrccuuiitt  iinntteeggrraatteedd  nneeuurroommuussccuullaarr  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  oonn  bbooddyy  ccoommppoossiittiioonn,,  
ppeerrffoorrmmaannccee,,  hheeaalltthh,,  bbeehhaavviioorr  rreegguullaattiioonn  iinn  eexxeerrcciissee  aanndd  vviittaalliittyy  iinn  sseeddeennttaarryy  aadduullttss  ssuuffffeerriinngg  
ffrroomm  oobbeessiittyy..  
  
PPUURRPPOOSSEE::  TThhee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  sscciieennccee  iinnttoo  pprraaccttiiccaall  aapppplliiccaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aa  
hhiigghh--iinntteennssiittyy  cciirrccuuiitt  iinntteeggrraatteedd  nneeuurroommuussccuullaarr  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  oonn  bbooddyy  ccoommppoossiittiioonn,,  
ppeerrffoorrmmaannccee,,  hheeaalltthh,,  bbeehhaavviioorr  rreegguullaattiioonn  iinn  eexxeerrcciissee  aanndd  vviittaalliittyy  iinn  sseeddeennttaarryy  aadduullttss  ssuuffffeerriinngg  
ffrroomm  oobbeessiittyy..  
  
PPRREESSEENNTTEERR  ::  AAlleexxiiss  BBaattrraakkoouulliiss,,    
MMSS,,  PPhhDD((cc)),,  CCSSCCSS,,  RRCCPPTT**EE;;  AACCSSMM--EEPP,,  CCPPTT;;  NNAASSMM--CCEESS,,  PPEESS;;  AACCEE--CCHHCC,,  CCPPTT  

--  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinniinngg  EEdduuccaattiioonn  DDiirreeccttoorr,,  GGrreeeekk  AAtthhlleettiicc  &&  FFiittnneessss  
TTrraaiinniinngg  SScchhooooll  ((GGRRAAFFTTSS))  

--  PPrrooffeessssiioonnaall  SSttaannddaarrddss  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  &&  TTeecchhnniiccaall  
EExxppeerrttss  GGrroouupp  LLeeaaddeerr,,  EEuurrooppeeAAccttiivvee  

--  SSuubbjjeecctt  MMaatttteerr  EExxppeerrtt  &&  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaasstteerr  TTrraaiinneerr,,  
AAmmeerriiccaann  CCoouunncciill  oonn  EExxeerrcciissee  ((AACCEE))  

--  EExxeerrcciissee  iiss  MMeeddiicciinnee  CCrreeddeennttiiaall  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr,,  AAmmeerriiccaann  
CCoolllleeggee  ooff  SSppoorrttss  MMeeddiicciinnee  ((AACCSSMM))  

--  22001188  IIDDEEAA  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerr  ooff  tthhee  YYeeaarr  AAwwaarrdd    
--  22002200  NNSSCCAA  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerr  ooff  tthhee  YYeeaarr      
--  22002211  PPFFPP  TTrraaiinneerr  ooff  tthhee  YYeeaarr  

  
LLEEAARRNNIINNGG  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  
--  MMeeeett  tthhee  llaatteesstt  rreesseeaarrcchh  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tthhaatt  eexxeerrcciissee  iinntteerrvveennttiioonn  pprrooggrraammss  wwiitthh  aa  hhyybbrriidd  

ssttrruuccttuurree  bbaasseedd  oonn  ffuunnccttiioonnaall  ffiittnneessss,,  cciirrccuuiitt  aanndd  iinntteerrvvaall  ttrraaiinniinngg  ccaann  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  wwaayy  
ttoo  ttrraaiinn  ffoorr  wweeiigghhtt  lloossss..  

--  UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  ttoo  ddeessiiggnn  aanndd  eexxeeccuuttee  aa  nnoovveell  eexxeerrcciissee  pprrooggrraammmmiinngg  rreellaattiinngg  tthhee  
wwoorrllddwwiiddee  ttoopp  ttrreennddss  iinn  tthhee  ffiittnneessss  iinndduussttrryy  wwiitthh  aa  ffooccuuss  oonn  bbeeggiinnnneerr  cclliieennttss  wwiitthh  
oovveerrwweeiigghhtt  oorr  oobbeessiittyy..      

--  DDeessiiggnn,,  mmooddiiffyy  aanndd  iinnssttrruucctt  ccrreeaattiivvee,,  ttiimmee--eeffffeeccttiivvee  aanndd  pprrooggrreessssiivvee  iinntteeggrraatteedd  
nneeuurroommuussccuullaarr  ttrraaiinniinngg  rroouuttiinneess  ffrroomm  llaabb  ttoo  ggyymm  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  cclliieenntt  aabbiilliittiieess  aanndd  ffiittnneessss  
lleevveellss..  
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CCOOUURRSSEE  OOUUTTLLIINNEE  ((88  ccoonnttaacctt  hhoouurrss))  
--  IInnttrroodduuccttiioonn  
--  EExxaammiinniinngg  iinntteerrvvaall  ttrraaiinniinngg  aass  aa  ffiittnneessss  ttrreenndd  
--  DDeeffiinniinngg  aallll  ttyyppeess  ooff  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  eexxeerrcciissee    
--  AAnnaallyyzziinngg  aallll  ttyyppeess  ooff  iinntteerrvvaall  ttrraaiinniinngg  
--  CCoonnttiinnuuoouuss  eenndduurraannccee  ttrraaiinniinngg  vvss..  HHIIIITT  
--  HHIIIITT  ffoorr  hheeaalltthh  iinn  rreeaall  cclliieennttss  
--  HHIIIITT  ffoorr  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  rreeaall  cclliieennttss  
--  HHIIIITT  ffoorr  wweellll--bbeeiinngg  iinn  rreeaall  cclliieennttss  
--  CCoonnccuurrrreenntt  ttrraaiinniinngg  vvss..  hhyybbrriidd  ttrraaiinniinngg  
--  TTrraaddiittiioonnaall  HHIIIITT  pprroottooccoollss  vvss..  aalltteerrnnaattee  HHIIIITT--ttyyppee  pprrooggrraammss    
--  IInntteeggrraattiinngg  HHIIIITT  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  ffiittnneessss  iinn  tthhee  ggyymm  sseettttiinngg  
--  DDeessiiggnniinngg  hhyybbrriidd--ttyyppee  HHIIIITT  pprroottooccoollss    
--  IInntteeggrraattiinngg  ffuunnddaammeennttaall  mmoovveemmeenntt  ppaatttteerrnnss  iinnttoo  hhyybbrriidd  iinntteerrvvaall  ttrraaiinniinngg  
--  EExxpplloorriinngg  rreesseeaarrcchh  oonn  hhyybbrriidd--ttyyppee  ttrraaiinniinngg  pprroottooccoollss  iinn  tthhee  ffiittnneessss  sseettttiinngg  
--  PPrraaccttiiccee  iinn  ppaaiirrss  oorr  ssmmaallll  ggrroouuppss  
--  CCaassee  ssttuuddiieess  
--  RReeccaapp  qquuiizz  
--  SSuummmmaarryy  

  
CCoouurrssee  AAccccrreeddiittaattiioonnss    
AACCEE  00..88  CCEECCss  
AACCSSMM  88..00  CCEECCss  
AAFFAAAA  88..00  CCEEUUss  
NNAASSMM  00..88  CCEECCss  
EERREEPPss  88..00  LLLLPP  ppooiinnttss  
IIPPTTFFAA  33..00CCEEUUss  
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EEnnrroollllmmeenntt  CCrriitteerriiaa  AAggee  1177  oorr  aabboovvee  

LLeeccttuurreerr  PPrrooffiillee  AAlleexxiiss  BBaattrraakkoouulliiss,,    
MMSS,,  PPhhDD((cc)),,  CCSSCCSS,,  RRCCPPTT**EE;;  AACCSSMM--EEPP,,  CCPPTT;;  NNAASSMM--CCEESS,,  PPEESS;;  
AACCEE--CCHHCC,,  CCPPTT  

LLaanngguuaaggee  EEnngglliisshh  

CCoouurrssee  DDuurraattiioonn  11  ddaayyss    

CCllaassss  PPooppuullaattiioonn  MMaaxxiimmuumm  ooff  4400  ((FFiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt  sseerrvveedd  bbaassiiss))  

CCoouurrssee  FFeeeess  HHKK$$  33,,440000  //  UUSS  443366    

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  

NNoottiiccee    TThhee  uussee  ooff  ssyynncchhrroonniizzeedd  vviiddeeoo  ((lliivvee))  tteeaacchhiinngg  aalllloowwss  
ssttuuddeennttss  aatt  hhoommee  ttoo  ssttuuddyy  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  aarrrraannggee  
hhoommeewwoorrkk,,  oonnlliinnee  eexxeerrcciisseess  oorr  pprree--ccllaassss  pprreevviieeww..  

  AAsskk  ssttuuddeennttss  ttoo  ddoowwnnllooaadd  tthhee  ""ZZoooomm""  pprrooggrraamm  
  IItt  ccaann  bbee  uusseedd  aaccrroossss  ppllaattffoorrmmss  ssuucchh  aass  ssmmaarrttpphhoonneess,,  

ttaabblleettss  aanndd  ccoommppuutteerrss..  

CCoonnttiinnuuiinngg  EEdduuccaattiioonn  
UUnniittss  

  33  CCEEUUss  

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  □□  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：：  
IInntteerrnnaattiioonnaall  OObbeessiittyy  EExxeerrcciissee  TTrraaiinniinngg  IInnssttiittuuttee  
((IIOOEETTII))::  HHyybbrriidd  IInntteerrvvaall  TTrraaiinniinngg  SSppeecciiaalliisstt  

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::  
  


