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CURSO SOBRE A GENÉTICA DO BETTA 2.0 
 

AVISO 

O conteúdo visual, fonográfico e as informações contidas neste material são de propriedade da BETTA PROJECT - A 
DNA EXPERIENCE e estão protegidos por leis e tratados internacionais de propriedade intelectual, cuja cópia, 
distribuição, uso ou publicação total ou parcial é absolutamente proibida em qualquer material e natureza, incluindo, 
entre outros, os CONTEÚDOS apresentados sem a autorização prévia e expressa dos autores. Todos os direitos 
reservados. 

 

TERMOS E CONDIÇÕES 

Este curso foi desenvolvido para entusiastas e criadores de Bettas. É um material rico, denso e inteiramente em 
videoaulas sobre a Genética do Betta. O curso está hospedado na plataforma Hotmart, adequada para cursos on-
line. A interação entre você e a plataforma é necessária para checkout, acesso ao curso e solicitações junto a ela. 
Leia os termos abaixo com relação a nossas condições e recomendações. 

1. Trinta e seis (36) meses de acesso ao material serão disponibilizados por meio de videoaulas via plataforma 
Hotmart; 

2. Você realizará o estudo de forma independente. Organize-se de forma que consiga absorver o conteúdo durante a 
vigência de seu ingresso. Crie metas de estudo para as videoaulas; 

3. Oferecemos suporte para o curso. Haverá uma seção específica para o envio de perguntas. As questões enviadas 
devem obedecer ao modelo do questionário apresentado. Questões fora do modelo ou incompletas podem não 
receber resposta; 

4. O curso é muito didático. Em caso de dúvida, retorne o filme; 

5. Por motivo de didática, convencionamos enviar o material do curso em duas etapas: 

 No ingresso, você terá disponibilizados os módulos 1, 2 e o livro de estudos em PDF. Sugerimos que o 
imprima e preencha suas lacunas para melhor compreensão e retenção do conteúdo; 

 A partir do 15º dia, o restante do conteúdo será disponibilizado. 

6. Oferecemos o prazo de 7 (sete) dias corridos, a partir do pagamento, para avaliação do conteúdo como garantia. 
Navegue pelas aulas e avalie-o. Neste período de garantia, seu dinheiro será devolvido se o reembolso for solicitado; 

7. Eventualmente poderemos incluir materiais adicionais no curso; 

8. A assinatura não é recorrente. Ou seja, após o período de acesso, você pode adquirir novo acesso; 

9. Haverá pesquisas de satisfação durante o aprendizado. Sua participação é importante para nós; 

10. Não são permitidos logins simultâneos na plataforma; 

 

Após a compensação do pagamento, seu ingresso será efetivado. As informações de login serão enviadas ao seu e-
mail cadastrado por meio da plataforma Hotmart automaticamente. 

Desejamos sucesso com seus bettas! 


