
IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  
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CCoouurrssee  CCoonntteenntt：：DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  ppaassssiioonn  ffoorr  aa  hheeaalltthhyy  lliiffeessttyyllee,,  iinnccoorrppoorraattiinngg  
ddiieett  aanndd  eexxeerrcciissee  iinnttoo  yyoouurr  ddaaiillyy  rroouuttiinnee  tthhaatt  yyoouu  nnooww  wwaanntt  ttoo  sshhaarree  wwiitthh  ootthheerrss??  
TThhiiss  cceerrttiiffiiccaattiioonn  wwiillll  tteeaacchh  yyoouu  eevveerryytthhiinngg  yyoouu  nneeeedd  ttoo  kknnooww  aabboouutt  bbeeiinngg  aann  
eeffffeeccttiivvee  ffiittnneessss  iinnssttrruuccttoorr//ppeerrssoonnaall  ttrraaiinneerr  aanndd  hheellppiinngg  yyoouurr  cclliieennttss  aacchhiieevvee  
tthheeiirr  ffiittnneessss  ggooaallss  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss..  
  
CCoommpprreehheennssiivvee  mmoodduulleess  
TThhee  FFiittnneessss  IInnssttrruuccttoorr  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  iiss  bbrrookkeenn  ddoowwnn  iinnttoo  ccoommpprreehheennssiivvee  mmoodduulleess  
wwhhiicchh  wwiillll  tteeaacchh  yyoouu  eevveerryytthhiinngg  yyoouu  nneeeedd  ttoo  kknnooww  ttoo  bbeeccoommee  aa  ssuucccceessssffuull  
ffiittnneessss  iinnssttrruuccttoorr  oorr  ppeerrssoonnaall  ttrraaiinneerr..  TThhee  ccoouurrssee  iiss  sseett  iinn  mmaannaaggeeaabbllee  mmoodduulleess  
wwhhiicchh  yyoouu  ccaann  ssttuuddyy  aatt  yyoouurr  oowwnn  ppaaccee  aanndd  iinn  yyoouurr  oowwnn  ttiimmee  wwhhiillee  ssttiillll  hhaavviinngg  
tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aa  ffuullll  ttiimmee  ppoossiittiioonn..  
  
CCoouurrssee  CCoonntteenntt：：  
--  AAnnaattoommyy  
--  EExxeerrcciissee  PPhhyyssiioollooggyy  
--  HHeeaalltthh  &&  FFiittnneessss  AAsssseessssmmeenntt  
--  EEnneerrggyy  MMeettaabboolliissmm  
--  OObbeessiittyy  &&  DDiiaabbeetteess  
--  NNuuttrriittiioonn  aanndd  FFiittnneessss  
--  TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  SSttrreettcchhiinngg  
--  TTrraaiinniinngg  PPrriinncciipplleess  
--  PPrreeppaarriinngg  FFiittnneessss  PPllaannss  ffoorr  CClliieennttss  
--  SSeettttiinngg  UUpp  aa  FFiittnneessss  oorr  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinniinngg  BBuussiinneessss  
--  PPhhyyssiiccaall  FFiittnneessss  ffoorr  YYoouutthh  aanndd  EEllddeerrllyy  
  
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  ffeeee::  ((IINNRR))  2244,,999999                CCoouurrssee  DDuurraattiioonn::  2244  hhrrss..  ((OOnnlliinnee  tteeaacchhiinngg))  
VVeennuuee::  IIPPTTFFAA  IInnddiiaa          TTeell::  ++9911  99441155220044118800  ((WWhhaattssaapppp  NNoo..))    
EEmmaaiill::  vviisshhvvaass..iippttffaaiinnddiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm｜｜WWeebbssiittee::  wwwwww..iippttffaa..iinn  
AAddddrreessss::  FF  22//11  SSaannjjaayy  AAppaarrttmmeenntt  CChhqquukkaagghhaatt  VVaarraannaassii,,  UU..PP..  IInnddiiaa..  
MMaahhaarrsshhii  DDaayyaannaanndd  IInnddoorree  SSttaaddiiuumm  ,,DD..AA..VV  ppgg  ccoolllleeggee,,  VVaarraannaassii,,  UU..PP  ,,  IInnddiiaa  222211000022  
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BBrraanncchh::  SSiinnggaappoorree,,  CCaannaaddaa,,  CChhiinnaa,,  HHoonngg  KKoonngg,,  IInnddiiaa,,  IIrraann,,  KKaazzaakkhhssttaann,,  MMaallaayyss iiaa ,,   
MMaalldd ii vv eess ,,   MMaacc aauu ,,  MMoonnggoolliiaa,,  NNeeppaall,,  SSrrii  LLaannkkaa  ,, PPaakkiissttaann,,  TTaaiiwwaann,,  TThhaaiillaanndd  
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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::  2244  hhoouurrss    

CCoouurrssee  FFeeeess  IINNRR  2244,,999999  
FFeeeess  ffoorr  RRee--eexxaamm  RRee--eexxaamm  UUSSDD$$  6655  

BBeellooww  6600  mmaarrkkss  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    
NNAAMMEE  ::  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerr  &&  FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy  
PPrriivvaattee  LLiimmiitteedd    
AA//CC  NNOO  ::    55990033  00220000  00000066  11  
IIFFSSCC  CCOODDEE  ::  BBAARRBBOONNAATTIILLMM  
BBRRAANNCCHH  NNAAMMEE  ::  BBaannkk  ooff  BBaarrooddaa  

RReeggiissttrraattiioonn  &&  
EEnnqquuiirryy  

MMrr..  VViisshhvvaass  RRaaoo  ((DDiirreeccttoorr  ooff  IIPPTTFFAA  IINNDDIIAA))  
TTeell::  88229999446644662200    MMoobbiillee  ++9911  99441155220044118800  
EEmmaaiill::  vviisshhvvaass..iippttffaaiinnddiiaa@@ggmmaaiill..ccoomm  
OOffffiicciiaall  wweebbssiittee::  www.iptfa.in  
FFaacceebbooookk::  IIPPTTFFAA  IInnddiiaa  

CCoonnttiinnuuiinngg  
EEdduuccaattiioonn  UUnniittss    66  CCEEUUss  

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



IInntteerrnnaattiioonnaall  PPeerrssoonnaall  TTrraaiinneerrss  &&  
FFiittnneessss  AAccaaddeemmyy  ((IIPPTTFFAA  IInnddiiaa))  
BBrraanncchh::  SSiinnggaappoorree,,  CCaannaaddaa,,  CChhiinnaa,,  HHoonngg  KKoonngg,,  IInnddiiaa,,  IIrraann,,  KKaazzaakkhhssttaann,,  MMaallaayyss iiaa ,,   
MMaalldd ii vv eess ,,   MMaacc aauu ,,  MMoonnggoolliiaa,,  NNeeppaall,,  SSrrii  LLaannkkaa  ,, PPaakkiissttaann,,  TTaaiiwwaann,,  TThhaaiillaanndd  
SSiinnccee  11995599  FFrroomm  SSiinnggaappoorree  
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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..  

  
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))  
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::  
  
  


