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WWee  ddeessiiggnn  aanndd  ddeelliivveerr  oonnlliinnee  lleeaarrnniinngg  ccoouurrsseess  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  DDrr  AAssaannkkaa  
WWiitthhaannaaggee  ooff  GGeerriiaattrriicciiaann  ((AAggeedd  CCaarree  SSppeecciiaalliisstt))  ooff  ooffffeerriinngg  PPoosstt--PPrrooffeessssiioonnaall  
pprreeppaarraattiioonn  ooff  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleetteedd  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  cceerrttiiffiiccaattiioonn  tthhrroouugghh  
aa  nneeww  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  oonnlliinnee  MMuussccuulloosskkeelleettaall  IInnjjuurryy  MMaannaaggeemmeenntt..  
  
WWhhaatt  WWiillll  II  LLeeaarrnn??  
TThhiiss  cceerrttiiffiiccaattee  wwiillll  ffooccuuss  oonn  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  eevvaalluuaattiinngg  aanndd  ttrreeaattiinngg  
mmuussccuulloosskkeelleettaall  iinnjjuurriieess  iinn  pphhyyssiiccaallllyy  aaccttiivvee  ppooppuullaattiioonnss..    AAss  mmuussccuulloosskkeelleettaall  
iinnjjuurriieess  aarree  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  iinnjjuurryy  ssuussttaaiinneedd  iinn  tthhee  pphhyyssiiccaallllyy  aaccttiivvee  
ppooppuullaattiioonn,,  aa  ppoosstt--pprrooffeessssiioonnaall  cceerrttiiffiiccaattee  tthhaatt  ffooccuusseess  oonn  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  
wwiillll  bbee  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ppeerrssoonnaall  ttrraaiinneerrss..  
  
WWee  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ooffffeerr  ffooccuusseedd  ccoouurrsseewwoorrkk  tthhaatt  wwiillll  pprroovviiddee  ddiiddaaccttiicc  
eedduuccaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  mmeecchhaanniissmmss  ooff  mmuussccuulloosskkeelleettaall  iinnjjuurryy  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
tthheessee  ccoonnddiittiioonnss..  

  
CCoouurrssee  ccuurrrriiccuulluumm::  
  PPrriinncciipplleess  ooff  MMuussccuulloosskkeelleettaall  IInnjjuurriieess  
  MMuussccuulloosskkeelleettaall  IInnjjuurryy  TTyyppeess  
  PPrrooppeerr  TTrreeaattmmeenntt  ooff  aann  IInnjjuurryy  
  BBoonnee,,  JJooiinntt  aanndd  MMuussccllee  IInnjjuurryy    
  SSppeecciiffiicc  IInnjjuurryy  TTyyppeess  

  
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..  
  
CCoouurrssee  FFeeeess：：HHKKDD  449999  //  UUSS  6644  
CCoouurrssee  DDuurraattiioonn::  44  hhrrss..  ((OOnnlliinnee  tteeaacchhiinngg))  
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EEnnrroollllmmeenntt  CCrriitteerriiaa    AAggee  1188  oorr  aabboovvee  

LLeeccttuurreerr  PPrrooffiillee    IIPPTTFFAA  LLeeccttuurreerr,,  RReeggiisstteerreedd  DDiieettiicciiaann,,  RReeggiisstteerreedd  
PPhhyyssiiootthheerraappiisstt,,  EExxppeerriieenncceedd  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerr  

LLaanngguuaaggee    EEnngglliisshh  
CCoouurrssee  DDuurraattiioonn    TToottaall::  44  hhoouurrss  

CCoouurrssee  FFeeeess    HHKKDD  449999  //  UUSS  6644  
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    11  CCEEUUss  

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

mailto:info@iptfa.com


IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  
FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy  ((IIPPTTFFAA))  
BBrraanncchh::  SSiinnggaappoorree,,  CCaannaaddaa,,  CChhiinnaa,,  HHoonngg  KKoonngg,,  IInnddiiaa,,  IIrraann,,  KKaazzaakkhhssttaann,,  MMaa llaayyss iiaa ,,   
MMaa lldd ii vveess ,,   MMaaccaauu,,  MMoonnggoolliiaa,,  NNeeppaall,,  SSrrii  LLaannkkaa  ,, PPaakkiissttaann,,  TTaaiiwwaann  
SSiinnccee  11995599  FFrroomm  SSiinnggaappoorree  

 

RReeccooggnniizzeedd  &&  SSuuppppoorrtteedd  OOrrggaanniizzaattiioonnss::  
  
    
  

  
                          ©©  IIPPTTFFAA((SSGG&&HHKK))11995599~~22002233  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd                          PPaaggee  33  

((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))  
MMuussccuulloosskkeelleettaall  IInnjjuurriieess  CCaarree  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::  
  
  


