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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--IINNDDIIAA..  

  
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..  
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